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 شرح كتاب الصرف الصغير

 إولالدرس 

ك رسقل اهلل، وطؾك آلف وأصحابف الرحقؿ، الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾبسؿ اهلل الرحؿـ 

 أجؿعقـ.

 أما بعد:

فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ يف هذا الققم يقم الخؿقس الثاين 

 وأربعؿائة وألػ. م لسـة تسع وثالثقـوالعشريـ مـ شفر الُؿْحر  

 -بحؿد اهلل وتقفقؼف-جامع براك العقاجل يف دولة الؽقيت كعؼد كحـ يف هذا الجامع الؿبارك 

 الدرس إول مـ دروس شرح الصرف الصغقر يف طؾؿ الصرف.

يف أولف أشؽر لؽؿ حضقركؿ، وأشؽر أيًضا إدارة محافظة الػرواكقة، ولألخقة الؼائؿقـ طؾك 

 تـظقؿفؿ هذا الدرس. هذا الجامع

 رًسا كافًعا ُمبارًكا إكف طؾك كؾ شلء قدير.وأسلل اهلل سبحاكف وتعالك أن يجعؾف د

 هذا الؿتـ يا إخقان يف طؾؿ الصرف.

الصرف أخق الـحق، والغالب الطالب أهنؿ ٓ يبدؤون بدراسة هذا العؾؿ حتك يشدو يف طؾؿ 

الـحق، لق يدرسقن متـًا مختصًرا يف طؾؿ الـحق، ففذا يعـل أن الطالب قد مر طؾقف طؾؿ الـحق، 

ر طؾقف شلٌء مـ طؾقم العربقة، ثؿ ارتؼك بعد ذلؽ إلك طؾؿ الصرف، فؾفذا كان مر طؾقف شلٌء م

 :اتهذا الؿتـ متـًا تالًقا لؿتـ صغقر يف طؾؿ الـحق، وطؾؿ الصرف يتؿقز طـ طؾؿ الـحق بؿقز

 أهؿفا: أن طؾؿ الـحق يعتؿُد اطتؿاًدا كبقًرا طؾك الػفؿ، ويحتاج إلك شلٍء مـ الحػظ.

يحتاج لألمريـ كؾقفؿا، ٓبد مـ الػفؿ وٓبد مـ الحػظ، فؾفذا طؾؿ أما طؾؿ الصرف؛ فنكف 

حتك ولق كاكقا مفؿؾقـ ٓ يحػظقن  الـحق يسُفؾ كثقًرا طؾك إذكقاء حتك ولق كاكقا غقر حػظة

 وٓ يراجعقن، ٕكف إذا ففؿ الـحق ٓ يؽاد بعد ذلؽ ُيخطئ أو يؾتبس طؾقف إمر.
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 . د سليمان العيونيأ

ويحتاج إلك ففؿ، فؾفذا سـذكر يف أولف أن طؾؿ الصرف أما طؾؿ الصرف: فقحتاج إلك حػظ، 

أن يبدأ بدراسة هذا العؾؿ، ٕن هذه الؼاطدة سـحتاج إلقفا  لف قاطدة، ٓبد أن يحػظفا الطالب

يف أبـقة إسؿاء يف كثقٍر مـ مسائؾ هذا العؾؿ، يف كثقر مـ مسائؾ هذا العؾؿ سـؼقل: سبؼ 

الؿسللة فـؼقل: ولفذا ٓبد لؾطالب مـذ البداية أن  وإفعال كذا وكذا، وكبـل طؾك ذلؽ هذه

 لحػظ شلء مـ هذا العؾؿ مع الػفؿ. يعؾؿ أكف بحاجة

أن كستعقـ باهلل سبحاكف وتعالك الذي كستعقـ بف طؾك كؾ حال، وأن  بعد هذه الؿؼدمة كستطقع

وكحـ  كبدأ بؼراءة هذا الؿتـ وشرحف لؽل ٓ كضقع شقًئا مـ الققت فنن الققت قؾقؾ وثؿقـ،

 بحاجٍة إلقف، لؽل كتؿؽـ بنذن اهلل تعالك مـ آكتفاء مـ هذا الؿتـ يف الققت الُؿؼرر.
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 :$ قال المُصَنِّف

تعريػ الصرف: اطؾؿ وفؼـل اهلل وإياك أن الصرف يدُرس بِـقة الؽؾؿة، وصريؼة صقاغتفا، وما 

الؽؾؿة مـ حقث اإلطراب ُيصقبفا مـ زيادٍة أو حذٍف، أو قؾٍب أو تؼديؿ، فالـحق يدُرس آخر 

 والبـاء، والصرف يدرس بؼقة الؽؾؿة.

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

ف الؿملػ الصرف  .طر 

 .: يدُرس بِـقة الؽؾؿة يعـل كقػ ُتبـك الؽؾؿة، كقػ ُتصاغالصرف

بقـؿا الـحق يدُرس آخر الؽؾؿة مـ حقث اإلطراب والبـاء يؼقل: هذه الؽؾؿة ُمعربة يعـل 

كاكت ثابتة فاكتفك إمر طـد ذلؽ، فنن ، آخرها تتغقر، أم مبـقة يعـل حركة آخرها ثابتةحركة 

فتحة يف الـصب، ومتك  وإن كاكت ُمعربة فُقخربكا الـحق متك كضُع ضؿة يف الرفع، ومتك كضعُ 

 كضُع كسرة يف الجر، ومتك كضع سؽقًكا يف الجزم.

يدرس بؼقة الؽؾؿة، ماذا كؼصد ببؼقة الؽؾؿة فنكف ٓ يدرس شقًئا مـ ذلؽ، وإكؿا  :وأما الصرف

 يعـل ما طدا الحرف إخقر مـ حقث اإلطراب والبـاء.

فؽؾ أحرف الؽؾؿة مفؿة الصرف، والحرف إخقر غقر ما يتعؾؼ بف مـ إطراب وبـاء أيًضا 

 مفؿة الصرف.

فعٌؾ  (َجاءَ يف الـحق سـؼقل: ) (ُمبارك)ارٌك( رجؾ اسؿف بَ مثال ذلؽ: لق قؾـا مثاًل: )جاء مُ 

 ماض مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

مـ اإلطراب يعـل لقس لفا حؽؿ إطرابل ٓ رفع وٓ كصب  بقـ ا أن هذه الؽؾؿة لقس لفا محٌؾ 

 وٓ جر وٓ جزم، ٕهنا فعٌؾ ماض.

  وبقـ ا حركةَ 
ٌ
 طؾك الػتح، هذا يف الـحق. البـاء أن آخره مبـل
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( أصؾفا )َجَقَل( فإلػ يف )َجاء( َجاءَ صقاغُتفا، فـؼقل: ) ويف الصرف كدرس بِـقة الؽؾؿة

( أصؾ إلػ ياء، فإصؾ )َجَقَل( لؽـ سقليت يف الصرف أن ُمـؼؾبة طـ ياء لؼقلفؿ: )يجلءُ 

ُمتحركة وقبؾفا فتحة فتـؼؾب القاء َجَقل( )ك واكػتح ما قبؾف يـؼؾب ألًػا مثؾ: حرف العؾة إذا تحر  

اَء( هذا صرف؛ ٕكف دراسة لِبـقة الؽؾؿة، ماذا حدث يف يف العربقة فـؼقل: )َج ألًِػا، هذه الؼاطدة 

فقفا مثاًل حرف قال بالحرف آخر، يف حرف ُحذف يف حرف ِزيد، يف  ،هذه الؽؾؿة يف بِـقتفا

 ف.رْ حرف تؼدم طؾك حرف، هذه بِـقة الؽؾؿة هذا َص 

ه فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، ( فـؼقل طـفا يف الـحق، كؼقل: هذكٌ ارَ بَ م   اءَ َج وأما يف )

رفعف الضؿة هذه  طؾك مـ فعؾ الؿجلء، مرفقع حؽؿف اإلطرابل، وطالمةُ  فاطؾ، ٕكف اسٌؿ دل  

 حركتف.

بَ وأما يف الصرف فـؼقل: )  ُيبارُك. ،باركَ  ؾ( هذه اسؿ مػعقل مـ الػعكارَ م 

مػعقل طؾك  امـف اسؿً  ٕن )َبَرَك( ثالثل، والػعؾ الثالثل كصقغُ  ؛ولقس اسؿ مػعقل مـ )َبَرَك(

و)ُبقرك طؾقف ففق  و)ُشِرَب ففق َمشروب(. ب(.وْ رُ ففق َمْض  َب )ُضرِ  فـؼقل: (مػعقل)وزن 

 ربوٌك طؾقف(.مَ 

فؿا كصقغ اسؿ الؿػعقل مـف طؾك الؿػعقل، َباَرَك( هذا أربعة أحرف، وأما غقر الثالثي مثل: )

 لؿػعقل مـ بارَك طؾك وزن ُمػاطؾ يعـل ُمباَرك.وإكؿا اسؿ ا

 كؼقل: )بارَك اهلل يف فالن( وفالٌن ُمبارك.. وهؽذا.

ففذه دراسة لؾصقغة، فبذلؽ يتبقـ الػرق بقـ الـحق الذي يدرس آخر الؽؾؿة مـ حقث 

اإلطراب والبـاء، والصرف الذي يدرس بِـقة الؽؾؿة صقاغة الؽؾؿة وما أصاهبا مـ قؾٍب أو 

 ، أو تؼديٍؿ أو زيادٍة أو غقر ذلؽ.حذٍف 

فـا طؾك الصرف، فـدخؾ أن فقف، وكدرس شقًئا مـ مقضقطاتف.  فتعر 
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 ؟(درسف يف طؾؿ الصرف يؼقل: مقضقع طؾؿ الصرف، ماذا يؼصد بؼقلف: )مقضقعأول ما سـ

 .كؾ طؾؿ لف مقضقع، مقضقع العؾؿ هق الشلء الذي يدرسف هذا العؾؿ الذي يبحث فقف
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 :$ المُصَنِّفقال 

 مقضقع طؾؿ الصرف.

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

بؼقلف: )مقضقع( كؾ طؾؿ لف مقضقع، مقضقع العؾؿ هق الشلء الذي يدرسف هذا  ماذا يؼصد

فقف الشلء الذي ُتطبؼ أحؽام هذا العؾؿ طؾقف، إحؽام التل سـدرسفا يف العؾؿ، الذي يبحث 

مقضقطفا السقارات،  ُتطبؼ طؾقف هذا مقضقطف، فؿثاًل مؽاكقؽاالصػ ُتطبؼ طؾك ماذا؟ الذي 

، التػسقر مقضقطف كالم اهلل، كؾ طؾؿ الؿؼاوٓت مثاًل مقضقطفا العؿائر والطرق وكحق ذلؽ

 إشقاء التل يدرسفا وُتطبؼ إحؽام طؾقفا.وما لف مقضقع، فالصرف مقضقطف 

  فؼط، وهؿا: طؾؿ الصرف يدرس كقطقـ مـ الؽؾؿاتقال الُؿَصـِّػ: )

 .(ٕسؿاء العربقة الُؿعربة، وإفعال الؿتصرفةا

( ُيخرج الحروف وإفعال، إسؿاء العربقة ُيخرج غقر العربقة، يعـل إسؿاءققلف: )

مثؾ إبراهقؿ  ،مثاًل إسؿاء إطجؿقة التل دخؾت الؾغة العربقة ،بةإطجؿقة أو الُؿعر  

استربق إبريؼ.. هذه الؽؾؿات ٓ تخضع ٕحؽام الصرف وٓ تقزن، مثؾ: جقرج  إسؿاطقؾ

بقش.. وهؽذا فركسا ألؿاكقا.. هذه كؾؿات أطجؿقة ٓ تخضع ٕحؽام الصرف يعـل ما تقزن، 

 ما تؼقل: ما وزن كؾؿة إبراهقؿ ما وزن إسؿاطقؾ.. وهؽذا.

يف الـحق الؽؾؿة إما معربة أو ذلؽ ( ُيخرج الؿبـقة، درسـا إسؿاء العربقة الُؿعربةققلف: )

ف يعـل: ٓ يدخؾفا الصرف،  مبـقة، فإسؿاء الؿبـقة درسـا يف الـحق أهنا طشرة، هذه ٓ ُتصر 

مثؾ الضؿاير، أسؿاء اإلشارة، إسؿاء الؿقصقلة.. إلك آخره، فالضؿائر مثؾ: )أكا( ما كؼقل: 

ب إلقف ما َس ما ُيجؿع ما ُيثـك ما ُيـْ ػ، يعـل: يأكا وزكف كذا، لقس لف وزن، وٓ يدخؾف تصر

 .ُيصغر، ما تدخؾف أحؽام الصرف

 هذا إمر إول مؿا يدرسف الصرف.
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(، الؿتصرفة كؿا سقليت لـا يف الصرف، إفعال إفعال الؿتصرفة) الثاين: قال الُؿَصـِّػ:

الػعؾ  -سقليتكؿا -ها إفعال غقر الؿتصرفة التل هل الجامدة، والجامدة الؿتصرفة ضد  

عؾ الذي جؿد طؾك صقرة مـ صقر الػعؾ الثالثة: الؿاضل أو الؿضارع أو إمر، مثالً: الػِ 

طؾك صقرة الؿاضل، يعـل: لقس لف مضارع )يؾقس( وٓ  هذا فعؾ ماضل، لؽـف جؿدَ  (لقَس )

ليت وسق (طسك وكِْعَؿ وبئس)ف، وكذلؽ ف ٓ يدخؾف الصر  هذا ٓ يتصر   (لقَس ـ)(، فْس أمر: )لِ 

 الؽالم طؾك إفعال الجامدة والؿتصرفة.

ما سقى هذيـ الشقئقـ ٓ يدخؾف ، مقضقطف يف هذيـ الشقئقـ فؼط فرْ إذًا: طرفـا أن الص  

 :الؽؾؿات التل ٓ يدخؾفا تصريػ (بؿا سقى هذيـ الشقئقـ)الؿراد ، وتصريػ

روف الجزم وطؾقف ٓ يدخؾ التصريػ طؾك الحروف، كحروف الجر وحقال الُؿَصـِّػ: ) 

كنبراهقؿ وإستربق، وإسؿاء الؿبـقة كالضؿائر  :وحروف الـصب، وإسؿاء إطجؿقة

ك، ففذه ٓ تقزن َس وطَ  ولقَس  ئَس وبِ  ؿَ عْ وأسؿاء اإلشارة وأسؿاء إفعال، وإفعال الجامدة كـِ 

 .(وٓ تدخؾفا أحؽام الصرف

ْرف إذًا: فعؾؿـا بذلؽ أن كؾ ما سـدرسف يف  وإما  ،إما بإسؿاء العربقة الؿعربة :يتعؾؼالص 

ْرف ؾفذا ستجدون يف تؼسقؿ فبإفعال،  أن إفعال لفا أحؽام تصريػقة خاصة، وإسؿاء الص 

ْرفلفا أحؽام تصريػقة خاصة، فؾفذا سقـتؼؾ الؿصـػ أن إلك أقسام طؾؿ   .الص 

 .(أقسام طؾؿ الصرف وترتقبفقال الُؿَصـِّػ: )

ْرف ب طؾؿ ن ُيرتِّ أن ُيريد الؿصـػ أ يف ذهـ الطالب قبؾ أن يبدأ بالدراسة التػصقؾقة، الص 

 ُكريد أن كعرف الخطة والطريؼة التل سـسقر طؾقفا يف الصرف.

بعد واحد، لؽـ مـ أن اطرففا  (، إذًا سـدرسفا واحًداأقسام الصرف خؿسةقال الُؿَصـِّػ: )

 معرفة إجؿالقة.

 الصرف خؿسة أقسام:: )$قال 
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 : أبـقة إسؿاء وإفعال الؿجردة والؿزيدة، وهق قاطدة الصرف التل يجب حػظفا.إول

أبقاب الصرف؛ ٕكف ُيطبؼ طؾك كؾ الؽؾؿات التل تؼبؾ وهق مـ أهؿ  ؛الؿقزان الصريفالثاين: 

 التصريػ.

 وفقف إحؽام الصرفقة الخاصة بالػعؾ. ،الثالث: تصريػ إفعال

 وفقف إحؽام الصرفقة الخاصة بآسؿ. ،والرابع: تصريػ إسؿاء

 .شرتكة بقـ الػعؾ وآسؿالتصريػ الؿشرتك، وفقف إحؽام الصرفقة الؿُ  :والخامس

 حتك أحد صرفًقا وٓ يؽقن الصرف، طؾؿ خالصة هق الذي واإلطالل اإلبدال ومـفا: باب

 اهلل تعالك. إن شاء  قسًؿا قسًؿا أذكرها وسقف يتؼـف،

 

 طؾك هذا الرتتقب. أقسام سقشرحفا الؿصـػ بـاءً  خؿسةُ  إذًا: فالصرف

ا، فَ بـقة إسؿاء وإفعال يعـل أوزاهنا يعـل صقغُ ( أأبـقة إسؿاء وإفعاليؼقل: ) :إول

عفا وأوزاٌن وصقٌغ محصقرة تتب   إسؿاء يف الؾغة العربقة وإفعال يف الؾغة العربقة لفا أبـقةٌ 

أحد بعد ذلؽ ويزيد طؾقفا شقئًا، حتك لق أردكا أن كليت بػعؾ العؾؿاء وحصقرها، ما يليت 

وأردكا أن كلخذ  ،جديد، أو أدخؾـا كؾؿة أطجؿقة وأخذكا مـفا فعؾ، أو مثالً أتقـا بؽؾؿة جامدة

 ًٓ ، مـفا فعالً ُيسؿك آشتؼاق مـ الجامد، يف كؾؿات جديدة جدت أن وكلخذ مـفا أفعا

كعرف أوزان وأبـقة الػعؾ وآسؿ؛ لؽل كستطقع أن كصقغ  ؟ ٓبد أنكقػ كليت بلفعال جديدة

 (التؾػزيون)هذه إشقاء الجديدة طؾك مثؾ أبـقة العرب يف أسؿائفا وأفعالفا، لق قؾـا مثالً: 

 ، كقػ ُكؼؾت إلك العربقة؟ معروف التؾػزيقن أصؾفا كؾؿة فركسقة

 .بعضفؿ كؼؾقها إلك العربقة بالتعريب

 .الرتجؿةالعربقة بوبعضفؿ كؼؾقها إلك 

 .: رائل أو الؿركاه، ما اكتشرتؿة طربقة مؼابؾة لفا، قالقا مثؾفالذيـ ترجؿقها يعـل أتقا بؽؾ 
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هبا تعريبًا، يعـل: أخذ الؽؾؿة إطجؿقة هذه وأطاد صقاغتفا بحقث تؽقن طؾك  وبعضفؿ طر 

ؾ تؿثال، وُيسؿك مث (العَ ػْ تِ )تؾػاز( هذا طؾك وزن طربل )وزن مـ أوزان العربقة فؼالقا: 

عريب، يعـل: أخذ الؽؾؿة إطجؿقة وأطاد صقغتفا بحقث تؽقن مقافؼة لقزن مـ إوزان تَ 

باراة الؿُ  زَ ػَ ؾْ فعالً، فؼالقا: تَ  (تؾػاز)، ثؿ أتك آتقن وأخذوا مـ كؾؿة (تؾػاز)فؼالقا:  .العربقة

، الذي يعرف هذه حرَج ، مثؾ دَ َؾ عَ ػْ أخذوه مـ أوزان الػعؾ تَ  ،َؾ عَ ػْ تَ  زَ ػَ ؾْ يعـل كؼؾفا بالتؾػاز، تَ 

إبـقة يستطقع أن يتعامؾ مع الجديد بعد أن ُيتؼـ ققاطد الؾغة الؿسؿقطة، ففذه أبـقة إسؿاء 

 (الصرف التل يجب أن ُتحػظ هذه قاطدةٌ )إفعال يعـل صقغفا وأبـقتفا وأوزاهنا، قال:  وأبـقةُ 

فؽان يـبغل لؾطالب أن يحػظفا قبؾ أن يعـل: هذه ما فقفا شرح كثقر، هذه ٓبد أن ُتحػظ، 

مـف أن ُيحاول أن ُيراجعفا وأن يحػظ ما  يليت إلك هذا الدرس، والذي لؿ يتؿؽـ مـ ذلؽ آمُؾ 

 استطاع مـفا قبؾ الغد كل كستػقد، طـدما كليت إلك مسائؾ كثقرة يف الصرف تحتاج إلك شلءٍ 

لؽـ العربة فقفا الحػظ، ٓبد أن مـ هذه الؼاطدة، فحاولقا أن ُتراجعقها، سـشرحفا بسرطة، 

ُتحػظ هذه أشقاء ما فقفا حقؾة ٓبد أن ُتحػظ، ويف أشقاء ُيؿؽـ أن ُتشرح وأن ُتسفؾ وأن 

 ُتؼرب.

، (َؾ عَ فَ )وزهنا  (ذهَب )يؼقل:  (، القزن ما وزن الؽؾؿةريفالثاين: الؿقزان الص  : )الؿصـػ قال

، هذا ُيسؿك القزن الصريف أو الؿقزان (ؾعَ ػْ مَ )وزكف  (بهَ ذْ مَ )، و(ْؾ فاطِ )وزكف  (ذاهب)و

 .الصريف

ْرف، هذا يذكروكف يف أوائؾ  ؼبؾ إلقف، كؾ كؾؿة تَ  ف بعد ذلؽ بحاجةٍ ٕن كؾ الصر  الص 

س الؿقضقع هذا قبؾ كاكت اسؿًا أو فعالً ٓبد أن تقزن، ولفذا ٓبد أن ُيدرَ  يػ، سقاءٌ التصر

ْرف.أول  إحؽام التػصقؾقة يف الصرف، فؾفذا ُجِعَؾ يف  الص 

ف وكؼسؿف إلك إحؽام الصرفقة رْ ب الص  رتِّ ؼدمة الؿفؿة حقـئٍذ كُ فنذا اكتفقـا مـ هذه الؿُ 

ْرف لؾػعؾ، ثؿ إحؽام الصرفقة لالسؿ مـ باب ترتقب   .رتبًالؽل يؽقن مُ الص 
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ْرف: بعد ذلؽ كذكر يف آخر  وتدخؾ أيضًا طؾك إفعال  ،يعـل التل تدخؾ طؾك إسؿاءالص 

 اإلمالة، مثؾ اإلدغام. :مثؾ

 .(واإلطالل اإلبدال بابو: )$قال 

ْرفوهذا أهؿ أبقاب  ْرف، وهق يف آخر الص  إلك  فِ إبقاب، كؾ الصرف مـ أولِ  ؛ ٕكف أهؿ  الص 

ْرف ب  تؼـ هذا الباب الذي هق لُ هذا الباب هق خادٌم لفذا الباب، ولـ تستطقع أن تُ  ، حتك الص 

 سُفَؾ طؾقَؽ  إلك كؾ ما سبؼ يف هذا الباب، فنذا ففؿَت ما سبَؼ  سـحتاُج  ػفؿ ما سبؼ؛ ٕكـاتَ 

ػفؿ صرفقًا حتك يػفؿ هذا الباب، وإذا لؿ تَ  أحدٌ  باب الذي هق ُلب  الصرف، وٓ يؽقنهذا ال

 ما سبؼ سقصعب طؾقؽ هذا الباب جدًا، حتك يؽاد يؽقن كإلغاز.

(، الؿقزان الصريف شرتكة بقـ آسؿ والػعؾالؼسؿ الخامس: إحؽام الؿُ قد يؼقل صالب: )

ألقس مـ إحؽام الؿشرتكة بقـ آسؿ والػعؾ؟ كعؿ. لؿاذا ما أدخؾـاه يف هذا الؼسؿ، وجعؾـا 

 ؟أقسام فؼط الصرف أربعةُ 

مـاه يف أول الصرف لؾحاجة إلقف، : هق مـ إحؽام الؿشرتكة، لؽـ قد  فالجواب عن ذلك

 فالبد أن تعرف ذلؽ. ،ٕن كؾ كؾؿة ٓبد أن تقزن ٓبد أن كدرسف يف أول الصرف؛

إسـؿاء تـدخؾ يف أحؽـام  ( أبـقـةُ الؼسؿ إول: أبـقـة إسـؿاء وأبـقـة إفعـالسقؼقل أيضًا: )

إفعال تدخؾ فقفا أحؽام الصرف لؾػعؾ كعؿ صحقح، فؾـق فعؾــا ذلـؽ  آسؿ الصريف، وأبـقةُ 

 لؽان الصرف ثالثة أقسام:

 .أحؽام الصرف لالسؿ

 .وأحؽام الصرف لؾػعؾ

 .أو إحؽام الصرفقة لالسؿ وإحؽام الصرفقة لؾػعؾ

 .ثؿ إحؽام الؿشرتكة
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مـا لؽـ  إلقفا يف كؾ الصرف، أكت اففؿ الؿسللة كذا أو التل سـحتاج  ٕكف الؼاطدة ؛هذاقد 

لؽ كذا، الؿفؿ هل ثالثة أقسام أو أربعة أقسام أو خؿسة أقسام الذي تشاء، الؿراد مـ كؾ ذ

أقسام  ر طؾك أن الصرف خؿسةُ قسهذه الخطة التل سـسقر طؾقفا، سـ هق التقضقح والتبققـ

 كلخذها قسؿًا قسؿًا بنذن اهلل تعالك.

 مداخؾة: كؾؿة تؾػاز؟

كؾؿة تؾػاز هذه كؾؿة معربة، ففل اسؿ ُأيت بف طؾك وزن مـ إوزان العربقة، لؽـف لقس الشقخ: 

طردة، ويف أسؿاء غقر ألة كؿا سقليت يف أسؿاء ققاسقة يعـل مُ مـ أسؿاء ألة الؼقاسقة، اسؿفا 

 .ققاسقة يعـل كادرة

هذه آٓت، لؽـ لقست ققاسقة، الؼقاسقة التل  .كافذة :ومـفا باب، ومـفا .مثالً فاروع :مـفا

ال دل طؾك آلة بغقر عَ ػْ اسؿ طؾك وزن تِ  ـ لقس ققاسًا، ففقدل طؾك آلة، لؽ (تؾػاز)ستليت، 

 .الؼقاس

 : ما فائدة دراسة طؾؿ الصرف؟داخؾةم

عؾؿ ما أصاب الؽؾؿة العربقة مـ طؾؿ الصرف يف مـاٍح كثقرة، مـفا أن تَ  : فائدة دراسةُ الشقخ

تصريػ مـ تغققر مـ تؼديؿ مـ تبديؾ، تعرف أن هذه الؽؾؿة يف إصؾ كذا، وأن هذه الؽؾؿة 

 :ؾ مثالً مـ الخطل، فال تؼُ قغ الصحقحة لؾؽؾؿة؛ لؽل تـجق يف إصؾ كذا، ثؿ تعرف الصِّ 

مـ الؿباركة ٓ تقجد مـ الصقاب ُمبارك الزواج؛ ٕن هذا اشتؼاق خاصئ، طؾقؽ مربوك 

 .بارك، فُقـجقؽ مـ الخطل يف الصقاغةالربوك، فتؼقل: مُ 

يف صقاغتفا خطل، كؿا أن الخطل قد ُيدرك الـحق يف اإلطراب،  وهؽذا يف كؾؿات كثقرة جًدا

 يف صقاغتفا وبـائفا. الؽؾؿةرك كذلؽ قد يد

ْرف.  كؽتػل بذلؽ وكعقد لـبدأ بشرح الؼسؿ إول مـ أقسام الص 
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 :$ قال المُصَنِّف

 الؼسؿ إول: أبـقة إسؿاء وإفعال الؿجردة والؿزيدة.

يف هذا الؼسؿ حصر أبـقة إسؿاء وإفعال الؿجردة والؿزيدة، وهق أي هذا الؼسؿ قاطدُة 

 قبؾ التعؿؼ فقف. الصرف التل يجب حػظفا

 مجرد والؿزيدة: إلك يـؼسؿان التجرُد والزيادة حقث مـ وآسؿ فالػعؾ

 .أصؾقة حروفف فالؿجرد: هق ما كاكت كؾ

 .أكثر أو حرف زائد فقف والؿزيد: هق ما كان

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

 وإما مزيدة، وإتؼانَ جردة كعؿ هذه الؿؼدمة مـ أهؿ مسائؾ الصرف، وهل أن الؽؾؿات إما مُ 

ْرف.ؾ طؾقـا أشقاء كثقرة جدًا يف سفِّ هذا إمر سقُ   الص 

 .ما كاكت كؾ حروففا أصؾقة، يعـل: لقس فقفا حرف زائد :فالؽؾؿة الؿجردة

زائد أو أكثر، فنذا قؾت: كقػ أطرف أن هذا الحرف  ما كان فقفا حرٌف  :الؿزيدةوالؽؾؿة 

ق فلطرف واحد، كقػ ُأفرِّ  مزيد أو زائد بؿعـًك  :ُيؼال ؟زيد أو زائدأصؾل، وأن هذا الحرف مَ 

 فقجقُبؽ الؿصـػ طؾك ذلؽ ويؼقل: وأن هذا الحرف زائد أو مزيد؟ ،أن هذا الحرف أصؾل

والحرف الزائد: هق الذي ، الذي يثبت يف جؿقع تصاريػ الؽؾؿةوالحرف إصؾل: هق )

 (.تصاريػ الؽؾؿةيثبت يف شلء مـ 

والؿصدر، واسؿ الػاطؾ،  تؼؾباهتا، مثؾ: الؿاضل، والؿضارع، وإمر،وتصاريػ الؽؾؿة: 

 . إلك آخره.والؿثـك، والجؿع. واسؿ الؿػعقل، واسؿ الؿؽان، واسؿ الزمان،

وُكُتب،  ، ومؽتبة،ؽتٌب ومَ  ، وكتابة،تاٌب ، وكِ ، ومؽتقٌب ٌب اتِ ، يؽتُب، اكُتب، كَ َب تَ مثالف: كَ 

 إلك آخره.  ..َب تَ ؽْ تَ ، واْس َب اتَ وكَ  ،َب ت  ، وكَ َب تَ اب، وأكْ ب، وُكت  ائِ تَ تقبة، وكَ وكَ 
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مجردان،  وُكُتٌب  َب تَ فؽَ  فالحروف إصؾقة: هل الؽاف والتاء والباء؛ ٕهنا يف كؾ التصاريػ،

 .وما سقاهؿا كؾؿات مزيدة

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

فَت فات إذًا: فالحرف إصؾل هق الحرف الذي ٓ يسؼط يف جؿقع تصر   الؽؾؿة مفؿا صر 

بتفا مـ ماٍض إلك مُ  ضارع إلك أمر إلك مصدر إلك اسؿ فاطؾ إلك اسؿ الؽؾؿة، يعـل: مفؿا قؾ 

فنن هذه الحروف إصؾقة ٓ تسؼط، والحرف الزائد  ،مػعقل، متك ما قؾ بتفا إلك أي تصريػ

 أو الؿزيد بضده، يعـل: الذي يسؼط يف تصريػ مـ التصاريػ.

كاف وٓم ومقؿ، هذه الحروف  (لق قؾـا: َكَرمٌ )ال الذي ذكره الؿصـػ هـا. : الؿثمثال ذلك

إصؾقة، مفؿا قؾ بتف ٓبد أن تقجد هذه الحروف إصؾقة، الؽاف والراء والؿقؿ يف الؽؾؿة 

واسؿ الػاطؾ  (مأكرِ )وإمر  (مؽرُ يَ )فالؿضارع  .فًا أخرىالجديدة، وقد تزيد معفا أحرُ 

 هذه َكُرَم، لق قؾـا: َأْكَرَم، أيضًا ملخقذة مـ الؽرم يف إصؾ، فلكرمَ  (رمكَ )والؿصدر  (يؿرِ كَ )

 .الؽاف والراء والؿقؿ أصقل، والفؿزة حرف زائد

ولق  (ُيؽرم وأكرم وُمْؽِرم وُمْؽَرم وإكرام)صبعًا سقؽقن زائد، مثؾ  (كرمَ أَ )وكذلؽ ما ُأخذ مـ 

مَ )قؾت:  والحرف الؿشدد طبارة حرفقـ، إول أربعة أحرف؛ ٕن الراء حرٌف مشدد،  (كر 

مَ ): فؽؾؿة . إًذاوالثاين متحرك ،ساكـ َك ُر )طبارة طـ كاف ورائقـ ومقؿ، وإصقل طـدكا  (كرَّ

 .كاف وراء واحدة ومقؿ (َك َرمٌ )أو  (مَ 

مَ )قؾت: إذا إذًا  م . إًذاإحدى الرائقـ زائدة (كر  م وُمَؽرِّ : مزيد، وكذلؽ تصرفاتف ُيؽرم وَكرِّ

م وتؽريؿ.. إلك آخره  .وُمَؽر 
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هذه أربعة أحرف، لؽـ  (افرَ َس ): هذه كؾفا زوائد، لق قؾَت  (متؽر  )أو  (استؽرمَ )ولق قؾت: 

ٕهنا ؛ كؼقل: زائدة  (رَ افَ َس ): فإلػ يف إذا الؿعـك اإلجؿالل إصؾل واحد سػرٌ  (رػْ َس )

 (.ػرَس )سؼطت يف 

إذًا فالحروف إصؾقة الػاء والؼاف والراء  (فؼرٌ )اك هـوخؿسة أحرف  (رَ ؼَ تَ افْ )لق قؾـا مثالً: 

 .حرفان زائدان (افتؼر)إذًا: الفؿزة والتاء يف  (فؼرٌ )

 .ثالثة (هدٌي )ثالثة و (َهَدى)طـدكا  (اهتدى)لق قؾت مثالً: 

 .الفؿزة والتاء أيضًا زائدانى دَ تَ ى مـ اهْ َهدَ )أو يف  (هدٌي )فالذي سؼط يف 

زائدان، والؽاف والسقـ والراء  رَ وكْسٌر إذًا فالفؿزة والـقن يف اكؽَس  رَ َس طـدكا كَ  رَ َس ؽَ لق قؾـا: اكْ 

 أصقل اكؽسر.

طـدكا َكَصَر وكصٌر، إذًا فالحروف الزائدة الـقن والصاد والراء، والحروف الزائدة يف  (رَ َص تَ اكْ )

 .الفؿزة والـقن رَ َس ؽَ الفؿزة والتاء، الحروف الزائدة يف اكْ  رَ َص تَ اكْ 

َكُرَم )مـ التصرفات، حتك لق أتقت بؽؾؿة مزيدة، مثؾ  فالحرف إصؾل ٓ يسؼط يف شلءٍ 

م واستؽرم  .هق إصؾ الؽاف والراء والؿقؿ فؼط (وتؽر 

لق قؾت: قَتؾ أو قاتؾ أو قت َؾ أو استؼتؾ هق إصؾ الؼاف والتاء والالم فؼط وما سقاه مزيد، 

 لؿزيد.ففذا هق الحرف الزائد وهذا هق الحرف ا
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 :$ قال المُصنِّف
 ولفذا الؼسؿ بابان:

 الباب إول: أبـقة إفعال الؿجردة والؿزيدة.

 الباب الثاين: أبـقة إسؿاء الؿجرد والؿزيدة.

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

 فالباب إول ٕبـقة إفعال، والباب الثاين ٕبـقة إسؿاء.

إفعال  ( أغؾب الصرفققـ يبدؤون بلبـقةِ إفعال الؿجردة والؿزيدةالباب إول: أبـقة قال: )

 إفعال قؾقؾة ومحصقرة حصًرا تاًما. ومحصقرة، أبـقةُ  إسؿاء؛ ٕهنا قؾقؾةٌ  قبؾ أبـقةِ 

 .وإسؿاء أبـقتفا كثقرة، وحتك أن الصرفققـ اختؾػقا يف حصرها كؿا سقليت

إفعال؛  ل إلك ألػ وخؿسؿائة، فقبتدؤون بلبـقةِ ؼؾِّ وأوصؾفا الصِّ  ،ابتدأها سقبقيف بثالثؿائة

 ومحصقرة.ٕهنا قؾقؾة 

ومعـك ( لؾػعؾ تسعة طشر بـاء، الباب إول: أبـقة إفعال الؿجردة والؿزيدةقال الؿصـػ: )

 فؼط.بـاًء الؿعـك واحد، الػعؾ لف تسعة طشر  وزكًا، يعـل: صقغةً  بـاًء أي
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 :$ قال المُصَنِّف

 الؿزيد. لؾػعؾ الؿجرد، وخؿسة طشر لؾػعؾأربعة 

 وتػصقؾفا: أن الػعؾ مـ حقث التجرد والزيادة كقطان:

 .الـقع إول: الػعؾ الؿجرد

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

 .وسقليت الـقع الثاين: الػعؾ الؿزيد

الذي كؾ  جرد، يعـل: الػعؾفـا مـ قبؾ ما الؿراد بالػعؾ الؿُ فبدأ بالػعؾ الؿجرد وقد طرَ 

 حروفف أصؾقة.

 وهق قسؿان: الـقع إول: الػعؾ الؿجردقال الؿصـػ: )

 والؼسؿ الثاين كؿا سقليت الؿجرد الرباطل. ، (الثالثلالؿجرد الؼسؿ إول: 

إذًا: فالػعؾ الؿجرد إما ثالثل وإما رباطل، هذا حصر، الحصر صبعًا هق أققى أكقاع 

رباطل، معـك ذلؽ ٓ يقجد فعؾ والتعاريػ؛ ٕكف يحصر، فنذا قؾت: الػعؾ الؿجرد ثالثل 

 (رَ ؼَ تَ افْ : )ؿاسل وٓ ما فقق ذلؽ ما ُيؿؽـ، يعـل: لق أتك مثالً وٓ ُأحادي وٓ ُخ  ،جرد ثـائلمُ 

خؿسة ما  (رؼَ تَ افْ )لذي درس هذه إمقر وطرففا ٓ ُيؿؽـ أن يؼقل: فعؾ مجرد؛ ٕن الطالب ا

جرد خؿاسل، فؾق قال: مجرد يعـل أكف ما يعرف هذه الؿعؾقمة البدائقة أكف ما يف أصالً فعؾ مُ 

 .يف خؿاسل مجرد

مجرد  ن مـ حرفقـ، الذي ما يعرف هذه الؿعؾقمة سقؼقل:هذا فعؾ مؽق   (ْػ قِ لق قال مثاًل: )

ٓبد أن تحػظفا؛ ٕكـا سـستػقد مـفا وكحتاج  ٕمقر مفؿة جًداثـائل، ما يف مجرد ثـائل، ففذه ا

ثـائل لؿاذا ما يف ثـائل شرحـاها قِْػ ، ويؼقل: كقػ ، ما يلتقـل صالب غًداإلقفا يف الؿستؼبؾ

 .هـاك
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صـتؿقها، يعــل: دة صػحات، لؽـ لق لخفحاولقا يا إخقان أن تحػظقها، هق صبعًا ربؿا يف طِ 

إشقاء الؿػفقمة ما تحتاج إلك كتابة لخصـقها يف صـػحة، تخـرج كؾفـا يف صـػحة أو صـػحة 

 وكصػ، يعـل: الذي يحتاج  إلك حػظ، ما سقى ذلؽ زيادة الػفؿ. 

 وهق قسؿان: الـقع إول: الػعؾ الؿجردسـبدأ بالػعؾ الؿجرد قال: )

 (.ضارطاتمُ  ولف ثالثةُ  ،َؾ عَ فَ  أبـقة، وهل:ولف ثالثة : الثالثلالؿجرد الؼسؿ إول: 

 لؽل ٓ تتؼطع الؿعؾقمات.دطقين أشرح قبالً ثؿ كؼرأ 

 وصقغف هل:أبـقتف، وأوزاكف و يتؽقن مـ ثالثة أحرف عٌؾ فالؿجرد الثالثل فِ 

َل بؽسر العقـ،  :وَفِعَل ( َفَعَؾ بػتحات، ولف ثالثة أبـقةيؼقل: ) بضؿ العقـ، يف وزن آخر؟  :وَفع 

أو فِِعَؾ أو فُِعَؾ ما يف، أي فعؾ ثالثل  (فَِعَؾ )ما يف، يعـل: ما يف فعؾ يف الؾغة العربقة طؾك وزن 

 يف الؾغة العربقة إما طؾك َفَعَؾ أو َفِعَؾ أو َفُعَؾ.

ة وإلػ معـروف أهنـا يف العربقـة سـاكـة والفؿـز ،الجقؿ مػتقحة (اءَ َج )لق سللتؽؿ طـ الػعؾ 

مػتقحــة، مــا وزن جــاء؟ الــذي مــا يعــرف هــذه الؼاطــدة مــا كســتطقع أن كشــرح لــف يف الؿســتؼبؾ 

كؼـقل: ٓ مـا  (َفْعَؾ )إلػ ساكـة؟ يؼقل: ٓ، وزكف  .، يؼقل: كقػ َفَعَؾ (َفَعَل )وكؼقل: إن وزكف 

َفْعَؾ، كدرس اإلطالل الذي أصابف، وقبؾ أن كـدرس اإلطـالل الـذي أصـابف يف فعؾ ثالثل طؾك 

 .طرفـا أوزان الثالثلإٓ َفَعَؾ وَفِعَؾ وَفُعَؾ فؼط،  رف هذه الؼاطدة: أن الػعؾ الثالثل ما يليتاط

 قعـدَ  َس َؾـ، مثـؾ َج هـَب كقـػ يـليت مضـارطف؟ مثـؾ ذَ  (َؾ عَ فَ ـ)أن ُكريد أن كعـرف مضـارطاتف، فـ

تـليت طؾـك  ، ومضـارطاتف(َؾ عَ فَ )، وهق أكثر إفعال، أكثر الثالثل طؾك وزن وفتَح  رَ وكَص  َب ضرَ 

 ثالثة أبـقة أوزان صقغ.

 ويف الؿضارع مضؿقم، َفَعَؾ َيْػُعُؾ، مثؾ كصرَ إول: َفَعَؾ َيْػُعُؾ، يعـل: أكف يف الؿاضل مػتقح 

 .أشفر أمثؾتف رُ ُص يـْ  صرَ ٕن كَ  (باب كصر)ر، يسؿقكف ُص يـْ 

 .ُؾ تُ يؼْ  د، وقتَؾ عُ يؼْ  ، وقعدَ ُب تُ ؽْ يَ  ومثؾ كتَب 
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ٓ، يضرُب هذا مؽسقر العقـ يف الؿضارع ما يصؾح، ٓ، ُكريد  يضرُب  كؼقل: ومثؾ ضرَب 

 فعؾ يػُعُؾ مضؿقم العقـ اكتبف.

الؿضارع الثاين لػعؾ َفَعَؾ َيْػِعُؾ يعـل: يف الؿاضل مػتقح ويف الؿضارع مؽسقر، َفَعَؾ َيْػِعُؾ 

ػعؾ يـزل، والؿضارع الثالث ل َل زَ يجؾس، كَ  ، جؾَس باب ضرَب )يسؿقكف  ُب يضرِ  َب مثؾ ضرَ 

ومضارطف كؿاضقف، مثؾ:  :هق فعؾ يػعُؾ يعـل يف الؿاضل مػتقح ويف الؿضارع مػتقح، يؼقل

 طُع.ؼْ يػتُح أو قطع يَ  َح تَ ، أو فَ َب هَ يذهُب يسؿقكف باب ذَ  ذهَب 

، ومضارطاتف؟ إكثر يف مضارطف َؾ عَ هذا الرتتقب مؼصقد بحسب الؽثرة، فلكثر الثالثل طؾك فَ 

 َيْػِعُؾ، ثؿ َفَعَؾ َيْػَعُؾ. َفَعَؾ َيْػُعُؾ، ثؿ َفَعَؾ 

كـتؼؾ إلك الؿاضل  الذي طؾك وزن َفِعَؾ مؽسقر العقـ، مثؾ َفِرَح َحِسَب َصِرَب َغِرَق، ما 

يف الؿاضل مؽسقر ويف الؿضارع ، (ُؾ عَ ػْ يَ  ِعَؾ فَ لف مضارطان: إول: يؼقل: ) مضارطف؟

يطرب  َب ( وصرِ فِرح يػرُح  كحق:لؿ كؼؾ إكثر قؾـا إغؾب فقف، )، (وهق إغؾبمػتقح: )

 ُع.ؿَ ْس يَ  عَ ؿِ ُد وَس ؿَ حْ يْ  دَ ؿِ وَح  ُق رَ غْ يَ  َق رِ وغَ 

( مثؾف مؽسقر الؿاضل والؿضارع، وهذا كادر أو قؾقؾ، حتك َفِعَؾ َيْػِعُؾ والؿضارع الثاين: )

 وا إفعال التل جاءت طؾك َفِعَؾ َيْػِعُؾ، مثؾ: َحِسَب يحِسُب.أهنؿ أحصقا وطد  

 .فؾفذا لف ثالث مضارطات، وبعده َفِعَؾ لف مضارطان .َفَعَؾ أو َفِعَؾ؟ َفَعَؾ أيفؿا أكثر 

وهق أقؾ مـ أخقيف، فؾفذا لقس لف إٓ  :والبـاء الثالث لؾثالثل الؿجرد بعد َفَعَؾ وَفِعَؾ َفُعَؾ 

 .ُف شرُ ر يؽرب، وَشُرَف يَ بُ ُؾ، مثؾ َكُرَم يؽُرُم وَشُرَف يشرُف وكَ عُ ػْ واحد مثؾف، َفُعَؾ يَ  مضارعٌ 

 .: فالخالصة أن الػعؾ الثالثل الؿجرد لف ثالثة أوزان فؼط ما يف فعؾ ثالثل يليت طؾك غقرهاإذا

َل لف مضارطان، بعد ذلؽ  َفِعَل لف ثالث مضارطات، بعد ذلؽ  َل عَ فَ فلكثره طؾك  ولقس لف إٓ  َفع 

َل عٌؾ ماٍض طؾك مضارع واحد مثؾف، فؾفذا كؾ ما أتاك فِ  طارفًا بالؾغة حتك ولق لؿ تؽـ  َفع 
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؛ ٕن أي َفُعَؾ (ُعؾػْ يَ )وضؾقعًا، ولق لؿ ُتراجع معجؿ؛ تعرف مباشرة أن مضارطة طؾك 

 .مضارطف يػُعؾ

إغؾب أكف َفَعَؾ، يعـل: لق كـت ما تعرف الؿضارع يؽقن مضارطف لق أتاك ماضل طؾك َفِعَؾ 

ففق  َؾ عَ ادر محصقر، أما فَ ؛ ٕكف إغؾب، أما َفِعَؾ قؾقؾ وكَؾ عَ ما تعرف مضارطف اجعؾف طؾك فَ 

 الذي يحتاج مـؽ آكتباه لؿضارطف.

وزن يػعؾ هذا  (ؾعَ ػْ يَ )هذا طؾك وزن )َيْؽَبر( ، [6 ]الـساء: ﴾﴿َوبَِداًرا َأْن َيْؽَبُرواقال: 

فقف يػعؾ، وقد يؽقن لَػِعَؾ، هؾ يؽقن لَػُعَؾ؟ ما ُيؿؽـ،  َؾ عَ ، فَ َؾ عَ ؾ قد يؽقن لػَ عَ ػْ الؿضارع يَ 

 يػعؾ ما يؽقن لػُعؾ.رب ؽْ يَ 

ما ماضقف هؾ َكُبَر؟ يلتقؽ مػسر ُيػسر الؼرآن،  ﴾ا َأْن َيْؽَبُرواَوبَِدارً ﴿الؿاضل مـ ققلف تعالك: و

هذا ما درس الصرف وٓ طرف الصرف؛ ٕكف ما يصح ما ُيؿؽـ أن  ،يؼقل: َيْؽربوا ماضقف َكُبرَ 

َفِعَؾ َكبَِر يؽرب، هذا مـ السـ مـ العؿر يؽقن ماضقف َكُبَر، ٓ، ماضقف َكبَِر، وإغؾب يف مضارع 

أما َكُبَر َيؽُبر ففذا مـ الؿؽاكة، َكُبرت مؽاكة فالن فتؽرب، ففذا مـ فائدة الصرف  ،َكبَِر َيْؽَبر

التل سللفا إخ قبؾ قؾقؾ، هذا مـ الػائدة لؾؿػسر، فنذا طرف هذه الؼقاطد يستطقع أن ُيػسر 

 وأن يشرح بطريؼة صحقحة ما ُيخطئ.
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 :$ قال المصنف

 َؾ عَ فَ  ولف ثالثة مضارطات، وهل: ،َؾ عَ فَ  وهل: ولف ثالثة أبـقة، ،الثالثلالؿجرد الؼسؿ إول: 

ُؾ، عَ ػْ يَ  َؾ عَ فَ ، ؾُِس جْ يَ  َس ؾَ ِعُؾ، وهق كثقر، كحق: َج ػْ يَ  َؾ عَ فَ ، ُتُب ؽْ يَ  َب تَ ُعُؾ، وهق إكثر، كحق: كَ ػْ يَ 

 ُب.هَ ذْ يَ  َب هَ وهق قؾقؾ، كحق: ذَ 

ِعؾ يػِعُؾ، فَ ، يػرُح  ِرَح ُؾ، وهق إغؾب، كحق: فَ عَ يػْ  ِعَؾ فَ  ولف مضارطان، وهؿا: ،ِعؾفَ الثاين: و

 .وهق قؾقؾ: كحق: حِسب يحِسُب 

 .(فُعؾ ي فُعُؾ، كحق: كُرم يؽُرمُ   ُعؾ. ولف مضارع واحد، وهق:الثالث: فَ و

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

 هذا كؾف يف الؿجرد الثالثل. 

 كـتؼؾ إلك الؿجرد الرباطل ما أبـقتف يف العربقة؟ 

 ، كحق: دحرجَؾ ؾَ عْ فَ  وهق: واحد، ولف بـاءٌ  ،والؼسؿ الثاين مـ الؿجرد: الؿجرد الرباطلقال: )

 .(زلزلو

..  إلك َس باطل لقس لف إٓ وزن واحد، وهق َفَعؾَؾ مثؾ بعثر دحرج زلزل صؿلن وسقَ : الر  إًذا

  الؿجرد.آخره. اكتفك الؽالم طـ 

سقـتؼؾ أن إلك الؽالم طؾك الؿزيد، هـا يليت صالب ويؼقل: قػ، طـدي سمال: ما مضارع 

لؿاذا ما بقـت مضارطف، وكذلؽ يف  َؾ ؾَ عَ الرباطل فَ ، ا مضارطاتففعؾؾ الراطل الثالثل بقـ  

؛ كؾ الؿزيد لف خؿسة طشر وزكًا كؿا قؾـا قبؾ قؾقؾ، لؿ يذكر الؿصـػ مضارطاهتا، الؿزيد

ن جؿقع الؿضارطات ققاسقة إٓ مضارع الثالثل، مضارع الثالثل سؿاطل، فؾفذا كصصـا ٕ

ػَعؾ بحسب السؿاع، فؾفذا لق سلل سائؾ ػُعؾ وقد يؽقن يػِعؾ وقد يؽقن يَ طؾقف، قد يؽقن يً 

فؼال: قرب يؼُبر أو قبِر يؼرب أو قرب يؼَبر؟ كؼقل: راجع الؿعجؿ، هذا سؿاع تلكد ماذا قالت 
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باطل أو الؿزيد فؿضارطف ققاسل، مثؾفؿ، لؽـ إذا خرجـا طـ الثالثل إلك الر  العرب وقؾ 

وسقليت كقػ ُيصاغ الؿضارع مـ الؿاضل، فالؿضارع دحرج ُيدحرُج وبعثر وُيبعثر وزلزل 

 يزلزُل الؿضارع واحد ما يتغقر، فؾفذا لؿ ُيذكر. 

 ثؿ كـتؼؾ إلك الػعؾ الؿزيد ما أبـقتف؟
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 :$ قال المُصنِّف 

الؼسؿ إول: الثالثل الؿزيد  الـقع الثاين مـ الػعؾ: الػعؾ الؿزيد. وهق خؿسة أقسام:و

جفَ ، و. كحق: أخرجَؾ عَ فْ أَ  بحرف. ولف ثالثة أبـقة، وهل: ؾ. كحق: خر   .. كحق: سافرفاطَؾ ، ع 

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

تػعؾ؟ طـدك َطؾَِؿ هذا ثالثل مجرد، فالعرب إذا أرادت أن تزيد حرفًا واحدًا يف الػعؾ ماذا 

 :ُتريد العرب أن تزيد فقف حرفًا، لفا ثالث صرق يف زيادة الحرف طؾك الػعؾ

يف  ومعـك )أْفَعَؾ(ؾ، أفعَ  َأْطَؾؿَ صقغة إما أن تزيد هؿزة يف أولف، فتؼقل يف َطؾَِؿ  َأْطَؾَؿ، إذًا  -

ْرف   مزيٌد هبؿزة يف أولفالص 
ٌ
، بدل ما ؿَ ؾَ ، فنذا قؾُت لؽ: ما وزن أطْ َؾ عَ هذا معـك أفْ  ،أكف ثالثل

 مزيٌد هبؿزة يف أولف، تختصر ذلؽ وتؼقل: َأْطَؾَؿ 
ٌ
تعطقـل سطر سطريـ وتؼقل: هذا فعٌؾ ثالثل

فائدتف آختصار وبقان أحؽام الؽؾؿة الصرفقة،  هذا سقليت يف الؿقزان الصريف، وزكف أْفَعَؾ 

، أطرف أكؽ ُتريد أن تؼقل أكف ثالثل مزيد َؾ عَ أفْ  تختصر إحؽام كؾفا ببقان الؿقزان، تؼقل:

 هبؿزة يف أولف.

ػ الحرف الثاين، فتؼقل يف ػ العقـ، ُتضعِّ : أكف ُتضعِّ الطريؼة الثاكقة لزيادة حرف عؾى الػعل

َؾ، يعـل: أهنا زادت وَطؾَِؿ َطؾ َؿ،  َؿ َفع   أخرى.طقـًا وزن طؾ 

بعد الحرف ألًػا بعد الػاء، يعـل: تزيد ألًػا : أهنا تزيد الطريؼة الثالثة لزيادة حرف يف الػعل

َؾ وجاهَؾ.. وهؽذا.إول، فػل َطؾَِؿ تؼقل: ط  اَلَؿ، وهؽذا يف َجِفَؾ تؼقل: أجفؾ وجف 

يف صريؼة رابعة لزيادة حرف طؾك الػعؾ؟ ما يف، هذا حصر واستؼصاء قام بف أهؾ الؾغة 

 ك استؼروا طؾك ذلؽ.لسـقات صقيؾة، وبعضفؿ يستدرك طؾك بعض، حت
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فقف حرف، يعـل: كقػ تزيد العرب  يدَ الثالثل الؿزيد بحرف، يعـل: الثالثل الذي زِ  إذًا: فلبـقةُ 

جرد ثالثل وتزيد فقف حرف، إما هبؿزة يف أولف طؾك طؾك الؿجرد الثالثل؟ تليت إلك مُ حرًفا 

َؾ أو تزيد ػ العقـ طؾك فَ ، أو ُتضعِّ َؾ عَ فْ أَ   .إصؾل إول َفَعَؾ بعد الحرف ألًػا ع 

زد هؿزة  مَ دِ ، وزدكا هؿزة يف أولف فلصبح أخرج، وقَ َج رَ مـ َخ  ، أخرَج َج وأخرَ  ؿَ ؾَ طْ مثؾ أَ  َؾ عَ فلفْ 

 ... وهؽذاَب هَ ، وذهب زد هؿزة يف أولف أذْ مَ يف أولف أقدَ 

 .ؿَ وطؾ ؿ مثؾ طؾ ؿ وخّرج ومثؾ قّدم وفف  

 ، وباَطَد وقارَب وهؽذا. ؿَ اَص ، ومثؾ َخ رَ افَ بعد الحرف إول، مثؾ: َس ألػصا وفاَطؾ زدكا 
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  :$ قال المُصَنِّف

. َؾ عَ تَ افْ ، ورَ َس ؽَ ؾ. كحق: اكْ عَ ػَ اكْ  والؼسؿ الثاين: الثالثل الؿزيد بحرفقـ. ولف خؿسة أبـقة، وهل:

ؾ. كحق: تعؾ ؿ.تَ و .ؿَ عالَ . كحق: تَ َؾ اطَ ػَ تَ ، ورَ ذَ تَ كحق: اطْ  . كحق: احؿر   ػع   .افعؾ 

 
   :الشَّارح وف َّقه اهلل قال 

أن العرب إذا أرادت أن تزيد حرفقـ طؾك الػعؾ فتزيده بنحدى هذه الطرائؼ : معـك ذلؽ

هؿزة وكقن قبؾفا:  دْ ، يعـل: تزيد هؿزة وكقن قبؾ الػعؾ، فعـدك: َكَسَر زِ َؾ عَ ػَ الخؿس: اكْ 

 ل.دَ عَ تح، طدل، اكْ ػَ زد هؿزة وكقن قبؾف: اكْ  َح تَ ر، فَ َس ؽَ اكْ 

ؾ، يعـل: زادت هؿزة يف عَ تَ قال: افْ  :الثاين أو الطريؼة الثاكقة لزيادة حرفقن عؾى الػعلالبـاء 

هؿزة يف أولف وزد تاء بعد الجقؿ  دْ أولف، وزادت تاء بعد الحرف إول، فعـدك مثالً َجَؿَع زِ 

 اطتذر. رَ ؿع، طذَ تَ اْج 

ْرف: ؾ. معـك هذا البـاء يف ػاطَ : تَ الطريؼة الثالثة أو البـاء الثالث إذا قال لؽ الصريف: الص 

ل لؽ: إن الػعؾ ثالثل مزيد بتاء يف أولف، وبللػ بعد الحرف قػاطؾ، يعـل: ُيريد أن يؼتَ 

تػاهؿا،  ؿَ فِ تخاصؿا، فَ  د تاء يف أولف وألػ بعد الضاد تضاربا، وخصؿَ زِ  َب رَ إول، مثؾ: َض 

 تعالؿا.. وهؽذا. ؿَ ؾِ جفؾ تجاهال، طَ 

ؾ، يعـل: أكف ثالثل مزيد بتاء يف أولف : تػع  الرابع أو الطريؼة الرابعةالوزن الرابع أو البـاء 

 ؿ.. وهؽذا.ؿ تػف  ج وففِ ؿ( تعؾؿ وخرج تخر  ؾِ وبتضعقػ العقـ، فـ)طَ 

ْرف: يعـل: قال: اْفَعؾ  معـك هذا البـاء يف الطريؼة الخامسة أو البـاء الخامس ثالثل مزيد  الص 

.. وهؽذا.َخُضَر اخضر  واحؿر  َطِقَر ا، هبؿزة يف أولف وبتشديد الالم  طقر 
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لؿاذا تزيد حرفًا  ،قد يليت صالب ويستعجؾ فقسلل فقؼقل: لؿاذا تزيد العرب هذه الحروف

لؿعاٍن صؾًبا لؿاذا تزيد حرفقـ طؾك هذه إبـقة؟ يؼقل: تزيد هذه الزيادة  ،طؾك هذه إبـقة

لؽتاب، ما ُتدرس لؾؿبتدئقـ، وإكؿا وجقده تدرس يف هذا الؿ هذه الؿعاين الجديدة وجديدة، 

الؿؽان، َخِضَر هذا  رَ ِض ، يعـل: مثالً يؼقلقن: َخ «معاين صقغ الزوائد»يف كتب الصرف اسؿف: 

مـ الؿجرد ثالثل َخِضَر لؿاذا كؼؾقها مجرد ثالثل، ما معـك َخِضَر الؿؽان صار أخضر. 

.قصدو ،اخضر  الؿؽان  وزادوا حرفقـ طؾك افعؾ  وقالقا  ا معـك الؿبالغة اخضر 

ا زادوا هؿزة وألػ وشددوا الالم،  سقليت بعد قؾقؾ وقد يزيدون ثالثة أحرف، فقؼقل: إخضار 

ا الؿؽان لؾؿبالغة الشديدة، هذه معاين جديدة يطؾبقهنا هبذه الحروف الزائدة..  إخضار 

الشلء  ؿَ ؾِ فعؾ العؾؿ، أكف طَ وهؽذا، لق قؾَت مثالً: َطؾَِؿ هذا مجرد ثالثل، ما معـك َطؾَِؿ؟ يعـل: 

فقجعؾقن الػعؾ  ،يعـل طؿؾف وخالص يعـل: فعؾ الػعؾ طؾؿف، لؿاذا يزيدون التاء وإلػ

ف فعؾ ؾَ عَ ، وهق ادطاء الػعؾ، َطؾَِؿ فَ قالقا: يطؾبقن معـك جديًدا طؾك تػاطؾ، فقؼقلقن: تعالؿَ 

جاهالً فػعؾ الجفؾ، لؽـ تجاهَؾ ما العؾؿ َطؾِؿُف، لؽـ تػاطؾ تعالؿ ادطاه، َجِفَؾ يعـل صار 

 .هق بجاهؾ، ٓ، ادطك الجفؾ

هذه معاين تطؾب العرب هبذه الزيادات.. وهؽذا، لؽـ كحـ أن ٓ كدرس معاين صقغ 

طدة ٕهنا قا ؛الزائد، وإكؿا كدرس إبـقة كػسفا الصقغ كػسفا، كدرس هذه الصقغ وهذه إبـقة

تطقع أن كدرس بعد ذلؽ بؼقة الؿسائؾ وإحؽام، وففؿتفا كس الصرف، فنذا حػظتفا جقًدا

 فؾفذا قؾت: هذه الؼاطدة التل ٓبد مـ حػظفا.

( يعـل: مـ أبـقة الػعؾ الؿزيد. والؼسؿ الثالثما زال يتؽؾؿ طؾك أبـقة الػعؾ الؿزيد، قال: )

ؾ. افعقط، كحق: استغػر استػعؾ وهل: أبـقة الثالثل الؿزيد بثالثة أحرف. ولف أربعةُ الػعؾ )

ط، . كحق: احؿار  افعال  ، كحق: اخشقشـ ل. كحق: اطؾق   (.افعق 
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ثالثة أحرف، ما أبـقتف حقـئٍذ وصقغف، يعـل: ما الطرائؼ أيًضا : فالػعؾ الثالثل قد ُيزاد فقف إًذا

التل تزيد هبا العرب ثالثة أحرف؟ إما طؾك بـاء استػعؾ، ما معـك استػعؾ؟ يعـل: ثالثل مزيد 

غػر، خرج استخرج، تَ يف أولف هؿزة وسقـ وتاء: اْس  دْ ء يف أولف، طـدك َغَػَر زِ هبؿزة وسقـ وتا

ؾ، يعـل: عَ ػْ تَ استػفؿ، طؾؿ استعؾؿ.. وهؽذا كؼقل: ثالثل مزيد بثالثة أحرف والقزن اْس  ؿَ فِ فَ 

 ثالثل مزيد بثالثة أحرف يف أولف، وهل: الفؿزة والسقـ والتاء.

( الحروف الزائدة الفؿزة يف أولف، عقطَؾ افْ أحرف قال: ) البـاء الثاين لؾثالثل الؿزيد بثالثة

ـٌ  مؽررة مـ العقـ إولك، يعـل: زادها هؿزة وواو، ثؿ كرر العقـ،  والقاو بعد العقـ، وطق

َم كر  أيًضا التؽرير  َؾ َقد  ر الدال هـا كرر العقـ، لؽـ كررها يف مـ أكقاع الزيادة كؿا طرفـا يف َفع 

ـَ خاء وشقـ وكقن هذه خشـًاالؿؽان صار  ـَ ُش هذا مـ َخ  (شقشـاخ)مؽان ثاين، مثؾ:  ، َخُش

َؾ زادوا هؿزة وزادوا واو، ثؿ كرروا الشقـ بعد طَ الحروف إصؾقة، ثؿ قالقا: اخشقشـ، افعق

 ب.دَ القاو اخشقشـ افعقطَؾ، احدودب مـ الحَ 

ٓ   :والوزن الثالث لزيادة ثالثة أحرف عؾى الثالثي ا افعا ، يعـل: زادوا هؿزة يف قالقا: احؿار 

ا  ، مثؾ: احؿاّرا واخضار  ّٓ أولف، وزادوا إلػ بعد العقـ، وكرروا الحرف الثالث الالم افعا

ا واشفاب ا وكحق ذلؽ، يف دراسة معاين صقغ الزوائد التل أشرت إلقفا  واسقاّدا، ومثؾ اطقار 

تؽقن يف إلقان والعققب، يعـل: قبؾ قؾقؾ يؼقل لؽ: افعاّل هذه مبالغة لإلفعؾ  وافعؾ  هذه 

معروف مؽاهنا يف الؾغة، افعؾ  هذه يف إلقان، مثؾ احؿّر اصػّر اخضّر ارزّق، أو العققب مثُؾ 

اطقر  احقل  وما إلك ذلؽ، يعـل: إمقر مضبقصة، بس أن تدرسفا أكت درجة درجة مرحؾة 

 مرحؾة حتك تصؾ إلك هذه الضقابط إكثر دقًة.

َل يعـل: والقزن ال َل، ارسؿفا يف ذهـؽ، افعق  رابع البـاء الرابع لؾثالثل الؿزيد بثالثة، قال: افعق 

مزيد هبؿزة يف أولف: اف طق بقاٍو بعد العقـ، افعّقَل والقاو شددها، يعـل: زاد هؿزة يف أولف 

مثؾ وواو مشددة بعد العقـ، يعـل: ثالثة أحرف مزيدة هذا القزن كادر، لؽـف مقجقد، قالقا: 
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ذ، قالقا:  َط واجؾق  َد؛ ٕكف وزن كادر كضطر أن كليت لف بؽؾؿات غريبة، اطؾق  َط واجؾق  اطؾق 

لقس طؾك ضفره طرًيا اجؾقذ لفا معاين مـ معاين مـ معاكقفا اجؾقذ البعقر تعؾؼ برقبتف، أو ركبف 

 شلء.. وهؽذا.

حرًفا ثالثة، إن زدت طؾقف  أن طرفـا أن الػعؾ الثالثل إما أن تزيد طؾقف حرف أو حرفقـ أو

 .أبـقة، وإن زدت حرفقـ خؿسة أبـقة، وإن زدت ثالثة أحرف فؾف أربعة أبـقة فؼط فؾف ثالثةَ 

أو حرًفا فضالً طـ أن أكثر مـ ذلؽ، الثالثل إما أن تزيد فقف العرب  يف ثالثل مزيد بلربعةما 

صارت خؿسة أحرف، حرفقـ أو ثالثة، إن زادت حرفًا صار أربعة أحرف، زادوا حرفقـ 

 زادوا ثالثة أحرف طؾك ثالثة صار ستة أحرف.

ستة  أصقل ما يؽقن طؾقف الػعؾوثالثة، وهق الثالثل الؿجرد،  أقصر ما يؽقن طؾقف الػعؾو

 وثالثة مزيدة. ،ثالثة أصؾقة

 ولف بـاءٌ  ،الرباطل الؿزيد بحرف( يعـل مـ إفعال الؿزيدة )والؼسؿ الرابعقال الؿصـػ: )

 .(تزلزلتػعؾؾ كحق ق: واحد وه

اكتفك مـ الؿزيد الثالثل اكتؼؾ إلك الؿزيد الرباطل، الؿزيد الرباطل يعـل حروفف إصؾقة 

صارت خؿسة، أربعة أصؾقة وحرف مزيد، كقػ تزيد العرب  حرًفاا طؾقفا كَ دْ أربعة، ثؿ زِ 

زيد تاًء يف أولف، حرفًا يف الرباطل بطريؼة واحدة ببـاء واحد تػعؾؾ، يعـل: ماذا تػعؾ العرب؟ ت

باطل مزيد بتاء يف يف أولف تزلزل، وبعثر تبعثر، ودحرج تدحرج كؼقل: هذا رُ  زد تاءً لزل طـدك زَ 

 أولف، ما يف صريؼة أخرى وٓ بـاء آخر لزيادة حرٍف واحد طؾك الػعؾ الرباطل.

بـاءان، الرباطل الؿزيد بحرفقـ. ولف ) ( أي: مـ إفعال الؿزيدة.والؼسؿ الخامسقال: )

الرباطل إذا زادت العرب فقف حرفقـ  .(افعؾؾ  كحق: اصؿلن  و ،افعـؾؾ كحق: احركجؿَ  وهؿا:

 :فتزيدهؿا بنحدى صريؼتقـ طؾك أحد بـاءيـ
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تزيد هؿزة يف أولف: افعـ وتزيد الـقن بعد العقـ افعـؾؾ، وهذا البـاء  (ؾؾـْ افعَ )إما طؾك بـاء 

حركجَؿ يعـل اجتؿَع افركؼَع يعـل: تػرق، يؼقل: قؾقؾ، قالقا: مثؾ احركجَؿ وافركؼَع ا

 تػرقت. (افركؼعت طـف)تجؿعت،  (كجؿت اإلبؾ طؾك الحقضحرا)

 (اصؿلن)ؾ وُتضعػ الالم إخقرة، قالقا: مثؾ فعؾ  إعّؾؾ، تزيد هؿزة يف أولف فْ )إ: والبـاء الثاين

ف وشددوا الـقن هؿزة يف أولفعّؾَؾ فؼالقا: اصؿلن  زادوا طؾك إ باطل، ثؿ زادوارُ  نَ أصؾف صؿلَ 

.. وما إلك ذلؽ.إكػفر  وقالقا: اصؿلن  وقالقا: إ  شؿلز 

إما بزيادة حرف، ولف بـاء، أو بزيادة حرفقـ ولف  هبذا طرفـا أن الػعؾ الرباطل تؼع فقف الزيادة

 .وإن زدكا حرفقـ صار ستة ،بـاءان، إن زدكا حرف طؾك الرباطل صار خؿسة

يؽقن طؾقف الػعؾ ثالثة هذا يف الثالثل الؿجرد، وأصقل ما يؽقن طؾقف أقصر وأقؾ ما أيًضا 

 .باطل مزيد بحرفقـالػعؾ ستة، إما ثالثل مزيد بثالثة، وإما رُ 

: أصقل ما يؽقن طؾقف الػعؾ طؾك كؾ حال ستة أحرف، ما يف فعؾ يف العربقة سبعة أحرف إذا

 أو أكثر.

 ؟ا كػفؿاكتفقـا مـ أوزان الػعؾ أن ماذا كتصقر وماذ

، فنن أو ستة ،كػفؿ أن الػعؾ يف الؾغة العربقة قد يؽقن طؾك ثالثة أحرف أو أربعة أو خؿسة

 جرد، أي فعؾ ثالثة أحرف هذا مجرد. مُ قطًعا كان طؾك ثالثة أحرف ففذا 

قطًعا ؿاسل وسداسل مـ إفعال هذا وقد يؽقن ستة أحرف ُخ  ،وقد يؽقن خؿسة أحرف

وإما رباطل ما يف خؿاسل وسداسل، أي فعؾ  ،الػعؾ إما ثالثل مزيد؛ ٕكـا طرفـا أن مجرد

 .خؿاسل سداسل هذا مزيد أكقد، إما ثالثل مزيد أو رباطل مزيد

قد يؽقن مجرد، بؼل الرباطل، الػعؾ طؾك أربعة أحرف، هذا قطًعا والػعؾ الثالثل هذا 

ٕصقل والزوائد، وقد يؽقن مزيدًا يحتؿؾ اكتبف لف، ففذا يضبط لؽ، حتك معرفة ا مجرًدا،

 .معرفة القزن كؿا سقليت، إذا أتاك فعؾ ثالثل هذا مجرد أكقد، إما َفَعَؾ وإما َفِعَؾ وإما َفُعَؾ 
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ي قد يؽقن باطل اكتبف لف هذا الذإن أتاك خؿاسل أكقد مزيد ابحث طـ الحروف الزائدة، رُ 

 .مزيًدا وقد يؽقن مجرًدا

 لــتؼؾ بعد ذلؽ إلك أبـقة إسؿاء. 
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 :$قال المُصَنِّف 

 الباب الثاين

 أبـقة إسؿاء الؿجردة والؿزيدة

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

 تسعة طشر بـاًء. وزن صقغةوتبقـ لـا أن إفعال لفا مـ بـاء  :ـُؾخصلدطقكا كعقد إلك إفعال 

 وواحد لؾرباطل، يبؼك خؿسة طشر بـاًء لؾػعؾ الؿزيد. ،ثالثة لؾثالثل أربعة أبـقة:الؿجرد لف 

الثالثل الؿزيد بحرف ثالثة أبـقة، والثالثل الؿزيد بحرفقـ خؿسة أبـقة، والثالثل الؿزيد 

اثـا طشر، ثالثة وخؿسة وأربعة اثـا طشر، والرباطل الؿزيد  وطددهابثالثة أحرف أربعة أبـقة، 

ثالثة أوزان، واثـا طشر وزًكا لؾثالثل الؿزيد كان، بحرف وزن، والرباطل الؿزيد بحرفقـ وز

 خؿسة طشر.

هذه ٓبد مـ ، أربعة أوزان خؿسة طشر، والخؿسة طشر أوزاكف الػعؾ الؿزيد أوزاكف إًذا

 . حػظفا

 كـتؼؾ إلك الباب الثاين: أبـقة إسؿاء الؿجردة والؿزيدة.

سعة طشر، لؽـ تسعة طشر بـاًء تأيًضا ( السؿ الؿجرد تسعة طشر بـاءل: )$الُؿَصـِّػ قال 

هذا لالسؿ الؿجرد، أما إفعال فتسعة طشر لؽؾ إفعال الؿجردة والؿزيدة، فؼؾـا: إفعال 

 ما ذكر شقئًا ما وصؾـا. أوزاهنا قؾقؾة ومحصقرة، أما آسؿ الؿجرد فؼط تسعة طشر، والؿزيد

 ( ثؿ فصؾفا.السؿ الؿجرد تسعة طشر بـاءلقال: )

 وأربعة لؾخؿاسل. لؾثالثل، وخؿسة لؾرباطل،طشرة فؼال: )

 وأما آسؿ الؿزيد فلبـقتف كثقرة جًدا.

 أن آسؿ مـ حقث التجرد والزيادة كقطان: وتػصقؾ ذلؽ:
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 .(الـقع إول: آسؿ الؿجرد

الؿراد بآسؿ الؿجرد هق آسؿ الذي كؾ فوالثاين: آسؿ الؿزيد، سـبدأ بآسؿ الؿجرد، 

 حروفف أصؾقة.

 .(وهق ثالثة أقسام الـقع إول: آسؿ الؿجرد،قال: )

 .ٓ يؾتبس طؾقؽؿ إمر، الػعؾ الؿجرد كقطان: ثالثل ورباطل فؼط : والػعؾ الؿجرد كقطان

دائؿًا آسؿ يغؾب الػعؾ أكثر  ، وخؿاسلورباطل ،فثالثة: ثالثل :وأما آسؿ الؿجرد

 وفقف خؿاسل.، آسؿ الؿجرد فقف ثالثل وفقف ورباطل اأحؽامً 

 وهل:: وهق ثالثة أقسامفؼال: )

 (.أبـقة ولف طشرةُ  ،الؼسؿ إول: الؿجرد الثالثل

الؿجرد الثالثل، يعـل: يتؽقن مـ كؿ حرف ثالثة أحرف الحرف إخقر هذا تبع الـحق كؿا 

مـ حقث  وجف الؿحتؿؾة فقف الؿتصقرة طؼاًل طرفـا، يبؼك إول والثاين، الحرف إول ما إ

وأن يؽقن مؽسقرًا وأن يؽقن مضؿقمًا، مػتقًحا، يحتؿؾ أن يؽقن  ،كات والسؽـاتالحر

هؾ يف احتؿال رابع؟ هؾ يحتؿؾ أن يؽقن ساكـًا؟ ٓ، ٓ ُيبدأ بساكـ، إذًا: إما مػتقح أو 

 .مضؿقم أو مؽسقر

والحرف الثاين ما آحتؿآت فقف؟ أن يؽقن مػتقحًا، أو مضؿقمًا أو مؽسقرًا أو ساكـًا،  

ربعة احتؿآت، إول ثالثة احتؿآت والثاين أربعة احتؿآت، ُكخرج آحتؿآت العؼؾقة أ

بلن كضرب ثالثة يف أربعة ُتخرج لـا كؾ آحتؿآت العؼؾقة، ثالثة يف أربعة اثـا طشر، 

 .ًاآحتؿآت العؼؾقة لالسؿ الثالثل الؿجرد اثـا طشر وزك

 .( أو فِعٌؾ أو َفُعٌؾ أو َفْعٌؾ ٌل عَ فَ ػتقح: )كبدأ بالؿػتقح إول فالثاين إما م

 كبدأ بؿضؿقم إول: ُف، إما ُفَعٌؾ أو ُفُعٌؾ أو ُفِعٌؾ أو ُفْعٌؾ.

 كبدأ بؿؽسقر إول: ِف، إما فَِعٌؾ أو فُِعٌؾ أو فِِعٌؾ أو فِْعٌؾ.
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هذه آحتؿآت العؼؾقة، لؽـ يف القاقع الؾغقي الذي وجد مـ هذه إوزان آثـل طشر 

 قال: طشرة. يعـل: ما الذي سؼط مـفا اثـان، وهؿا:

 .مضؿقم إول مؽسقر الثاين: ُفِعٌؾ  -

: طؽسف، يعـل: مؽسقر إول مضؿقم الثاين: فُِعٌؾ، هذان سؼطا، يعـل: لقسا مقجقديـ والثاين

يف القاقع الؾغقي، والعشرة الباققة مقجقدة، وإن اختؾػت مـ حقث الؽثرة والؼؾة، لؽـفا 

 فسقذكرها الؿصـػ. مقجقدة،

 (، وففٌؿ وقؾٌب.. كثقر.ولف طشرة أبـقة، وهل: َفْعٌؾ. كحق: سفٌؾ وصعٌب قال: )

 .( وبطٌؾ وقؿٌر وجبٌؾ ـٌ َس : َح مثؾ َفَعٌؾ.يعـل: بػتحتقـ، ) .(ٌؾ عَ البـاء الثاين: فَ )

 رجٌؾ. .(كحق: طُضدٌ يعـل: بػتح إول وضؿ الثاين، ). (ُعٌؾ البـاء الثالث: فَ )

. .(كحق: كتٌِػ بػتح إول وكسر الثاين، ). (ِعٌؾ الرابع: فَ البـاء ) ـٌ
 وحذٌر وَزمِ

 ومرٌّ وُقْػٌؾ. .(قٌ كحق: ُحؾْ ُفْعٌؾ، بضؿ إول وسؽقن الثاين: ). (ٌؾ البـاء الخامس: ُفعْ )

 (. وطؿر وُجَرذ.دٌ كحق: ُصرَ بضؿ إول وفتح الثاين، ). (ٌؾ البـاء السادس: ُفعَ )

 كحق: ُطـٌُؼ. البـاء السابع: ُفُعٌؾ.)

 وِطْدٌل وِرْخٌق. .(ٌؾ ؿْ ٌؾ. كحق: حِ البـاء الثامـ: فِعْ 

 ٌب.كحق: ِطـَ بؽسر إول وفتح الثاين، فَِعٌؾ ٌؾ. البـاء التاسع: فِعَ )

 .(كحق: إِبٌِؾ بضؿتقـ وهذا كادر ). (البـاء العاشر: فِِعٌؾ 

 .ففذه طشرة أبـقة لالسؿ الثالثل الؿجرد، وسؼط ُفِعٌؾ وفُِعٌؾ سؼطا

 ولف خؿسةُ  ،الؿجرد الرباطل( يعـل مـ آسؿ الؿجرد قال: )والؼسؿ الثاين: )$ ثؿ قال

لعؾف واضح أن الثالثل هق إكثر يف الؾغة  اكصػ العشرة هـا خؿسة، خؿسة أبـقة، صبعً ، (أبـقة

 يف آستعؿال، الرباطل بالـسبة لؾثالثل قؾقؾ، فؾفذا قد تجد يف إمثؾة شلء مـ الغرابة.



  

 

33 

 
 شرح كتاب الصرف الصغير

كحق: َفْعَؾٌؾ. يعـل بػتح الػاء والالم وبسؽقن العقـ بقـفؿا، ) .(ٌل ؾَ عْ فَ الخؿسة قال: )أبـقة 

 وثعؾٌب. وطؼرٌب. .(جعػرٌ 

يعـل: بضؿ الػاء والالم وسؽقن العقـ بقـفؿا، إول فتحتقـ بقـفؿا . (ُؾٌؾ البـاء الثاين: ُفعْ )

 ُبؾبٌؾ. .(كحق: ُبرُقعٌ سؽقن، الثاين: ضؿتقـ بقـفؿا سؽقن، )

، تؼقل مثالً: لؾزيـة ( اسؿٌ ِرٌج بْ كحق: زِ (. يعـل: كسرتقـ بقـفؿا سؽقن، )ؾٌِؾ البـاء الثالث: فِعْ )

 .يعـل: زيـة، أو كؿا يؼقلقن: زبرقة، زبرج (طؾك سقارتف زبرج)أو  (يف بقتف زبرٌج )

، هـا اختؾػت الحركات، يعـل: بؽسر الػاء وسؽقن العقـ وفتح الالم. (ٌؾ ؾَ البـاء الرابع: فِعْ )

 الدال مؽسقرة والراء ساكـة والفاء مػتقحة، درهٌؿ فِْعَؾٌؾ. .(هؿٌ كحق: ِدرْ )

يعـل: الػاء مؽسقرة والعقـ مػتقحة، والالم إولك ساكـة، يعـقؽ  (ؾٌّ البـاء الخامس: فِعَ )

الفاء مؽسقرة والزاي  .(برٌ كحو: ِهزَ ، والراء بحرف اإلطراب، فَِعؾٌّ )الحرف الثالث ساكـ

هذه أربعة أحرف، وفَِعؾٌّ أربعة، لؽـ الالم يف  :مػتقحة، والحرف الثالث الباء ساكـ. ِهَزْبرٌ 

شددة؛ مـ أجؾ الؼاطدة اإلمالئقة التل تؼقل: إذا اجتؿع فَِعؾٌّ كتبـاها إمالئقًا بالم واحدة مُ 

مشددًا، هذه قاطدة إمالئقة  حرفان مـ جـس واحد وإول ساكـ فنهنؿا ُيؽتبان حرفًا واحداً 

، كقػ  ما لفا طالقة بالصرف وٓ بالـحق، هذه قاطدة إمالئقة، فؾفذا كؼقل: هزبٌر وزكف فَِعؾٌّ

والحرف الثالث مشدد، هذه تؽتب فَِعؾٌّ تؽتبفا أربعة أحرف أو ثالثة أحرف؟ تؽتب ثالثة 

 كتابة إمالئقة؛ ٕن الؿشدد يف اإلمالء طـ حرفقـ.

 ة أن آسؿ الرباطل الؿجرد لف خؿسة أوزان.إذًا: فالخالص

، (الؿجرد الخؿاسل. ولف أربعة أبقـة) يعـل: مـ إسؿاء الؿجردة. (والؼسؿ الثالث) قال:

( َفَعؾ ٌؾ حاول تعتؿد دائؿًا طؾك ٌق دَ زْ رَ ٌؾ. كحق: فَ ؾ  عَ فَ  وهل:ولف أربعة أبـقة: كؼصت بـاًء، )

التـغقؿ ومعرفة مؼاصع الؽؾؿات، َفَعؾ ٌؾ، َفَعْؾ فتحتان ذكؽ ققية يف التـغقؿ الصقيت، تؽقن أُ 

فتحتان تـقيـ، الؿجؿقع: َفَعؾ ٌؾ مثؾ: َفَرْزَدٌق ُخَزْطبٌِؾ ٓ، لقست كػس  ًضاسؽقن، َفَعَؾَؾ ٌ أي
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التـغقؿ، ُخَزْطبٌِؾ هذه ُخ مضؿقمة، ٓ ما يصؾح، لؽـ َفَرْزَدق َفَعْؾٌؾ َسَػْرَجٌؾ كػس التـغقؿ، إذًا 

فرزدٌق هذه فعَؾؾٌّ ما معـك َفَعؾ ٌؾ؟ يعـل: خؿاسل مجرد الحرف إول مػتقح والثاين سػرجٌؾ 

مػتقح، والثالث ساكـ، وبعده حرف مػتقح، ثؿ حرف اإلطراب. َفَعْؾ مػتقح مػتقح ساكـ، 

مػتقح مػتقح ساكـ، ثؿ مػتقح ثؿ الحرف إخقر حرف اإلطراب، وحرف اإلطراب ٓ  َفَعْؾؾٌّ 

  الصرف أن.طالقة لـا بف يف

إول مػتقح َف والثاين ساكـ َفْع والثالث مػتقح َفْعَؾ والرابع مؽسقر  .(ؾٌِؾ ؾَ عْ البـاء الثاين: فَ )

قالقا:  (: َجْحَؿِرْش كحق)وزن قؾقؾ كادر  هذا  اوالخامس حرف اإلطراب َفْعَؾؾٌِؾ، أيًض  .َفْعَؾؾِ 

 َجْحَؿِرٌش َفْعَؾؾٌِؾ. َفْعَؾِؾ َجْحَؿِرْش َفْعَؾْؾ  َجْحَؿرِ َجْحَؿ فْعَؾ، الؿرأة الؽبقرة الضخؿة، 

هذا خؿاسل مجرد، الحرف إول مضؿقم ُف والثاين مػتقح ُفَع . (ؾٌِّؾ البـاء الثالث: ُفعَ )

كحق: والثالث ساكـ، ُفَعْؾ والرابع مؽسقر ُفَعْؾِؾ ثؿ حرف اإلطراب ُفَعؾٌِّؾ، أيضًا بـاء كادر، )

 ْطبِْؾ.(. ُفَعْؾٌؾ ُخزَ بٌِؾ طْ ُخزَ 

أن أكطؼ الؽؾؿة مرة مـقكة ومرة ساكـة، هذا كحق، إذا  (ؾٌّ ؾَ فِعْ ) ( وهق إخقرالبـاء الرابع)

 .وقػت ُتسؽـ وإذا وصؾت تـقن، هذا كحق ٓ طالقة لف باإلطراب

تؼقل: فِْعَؾؾٌّ أو فِْعَؾْؾ هق كؾؿة واحدة، لؽـ مرة بنطراب ومرة بسؽقن، فِْعَؾْؾ، يعـل: فلكت 

مؽسقر ِف والثاين ساكـ فِْع والثالث مػتقح فِْعَؾ، ثؿ الحرف الرابع ساكـ  الحرف إول

( بؿعـك الشلء الؼؾقؾ. قِْر ِق لقست َق وٓ ُق ٌب عْ صَ كحق: قِرْ فِْعَؾْؾ، ثؿ حرف اإلطراب: فِْعَؾؾٌّ )

ذلؽ سقؽقن طؾقؽ ِق إذًا ِف قِْر فِْع قِْرَط فِْعَؾ قِْرَصْع فِْعَؾْؾ قِْرَصْعٌب فِْعَؾؾٌّ إذا تؿركت طؾك 

 سفالً، وإذا كان صعبًا سـذكر يف الؿقزان الصريف كقػ تزن.

رباطقًا وخؿاسقًا، فالؿجرد الثالثل لف طشرة إذًا: فالخالصة أن آسؿ الؿجرد يليت ثالثقًا 

أبـقة، والؿجرد الرباطل كصػ ذلؽ خؿسة أبـقة، والؿجرد الخؿاسل أربعة أبـقة، ٓ شؽ أن 
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إغؾب، والرباطل قؾقؾ، والخؿاسل كادر، فؾفذا لق جاءك اسؿ ثالثل الثالثل هق إكثر و

 مباشرة اطرف أكف مجرد.

 .(الـقع الثاين مـ آسؿ: آسؿ الؿزيدثؿ قال الؿصـػ: )

 اكتفقـا مـ آسؿ الؿجرد كـتؼؾ إلك آسؿ الؿزيد، ما أبـقتف؟

كعؿ ( أقسام وأبـقتف كثقرة جًدا، وهق أربعة ،الـقع الثاين مـ آسؿ: آسؿ الؿزيدقال: )

إسؿاء الؿزيدة كثقرٌة جدًا؛ ٕهنا أغؾب الؾغة، ٓ شؽ أن إسؿاء أكثر بؽثقر مـ إفعال 

أو تربط، والحروف؛ ٕن هل الؿؼصقد يف الؾغة، أما إفعال والحروف ُتسـد شقئًا إلك آسؿ 

تسعة طشر مػرقة كؿا ذكركا قبؾ قؾقؾ، وأما فإسؿاء الؿجردة محصقرة، وطرفـا أن أوزاهنا 

آسؿ الذي زادت العرب فقف فلوزاكف كثقرة؛ ٕن العرب قد تزيد حرفًا آسؿ الؿزيد، يعـل: 

، وقد تزيد حرفقـ طؾك الثالثل، وقد تزيد ثالثة طؾك الثالثل، وقد تزيد أربعة طؾك الثالثل

حرف  أكثر مـ الػعؾ، الػعؾ ُيزاد فقفطؾك الثالثل، فؼد تزيد حرف وحرفقـ وثالثة وأربعة 

وحرفقـ وثالثة، آسؿ قد ُيزاد فقف حرف وحرفقـ وثالثة وأربعة، يعـل: هق ثالثل يف إصؾ 

 وكزيد طؾقف أربعة.

 :قؾـا كثقرة جًداأوزان آسم الؿزيد 

 .يف كتابف، فذكر ثالثؿائة وزن لألسؿاء الؿزيدة $سقبقيف أول مـ حاول أن يحصرها 

ل إلك ألػ وخؿسؿائة وزن، ؼؾِّ بعضفؿ يستدرك طؾك بعض، حتك أوصؾفا الصِّ ما زال العؾؿاء 

 ما هق معؼقل أن كذكرها، لؽـ سـؼسؿفا كؿا قسؿفا الؿصـػ.صبًعا 

 وهق أربعة أقسام، وهل:( أي آسؿ الؿزيد، )وهق: )$ قال

ـ َكَتَب أصقلف ثالثة يعـل: آسؿ الؿزيد بحرف، مثؾ كاتب، م .(الؿزيد بحرف. كحق: كاتٌِب 

 وزدكا طؾقف حرف فصار ثالثل مزيد بحرف.
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يعـل: اسؿ أصؾف ثالثة أحرف، مثؾ: َكَتَب  .(ُتقٌب ؽْ الؼسؿ الثاين: الؿزيد بحرفقـ. كحق: مَ )

 وزدكا طؾقف حرفقـ صار مؽتقب زدكا الؿقؿ والقاو.

زدكا الؿقؿ وزدكا مستؽتب مـ كتب  .(تٌِب ؽْ تَ الؼسؿ الثالث: الؿزيد بثالثة أحرف. كحق: ُمْس )

 السقـ وزدكا التاء، فصار اسؿ مزيد بثالثة أحرف.

 .(أحرف. كحق: ُكُذبُذبان ربعةالؼسؿ الرابع: الؿزيد بل)

الؽاف  :كذبذبان الرجؾ كثقر الؽذب مـ صقغ الؿبالغة غقر الؼقاسقة، ما الحروف إصؾقة

ًٓ، يعـل: كرروا العقـ،  والذال والباء مثؾ: كذب، ماذا زادوا يف كذبذبان طؾك كذب زادوا ذا

وزادوا كقكًا، ثالثة وزادوا طؾقف أربعة أحرف، ومـ  اوزادوا باًء، يعـل: كرروا الالم، وزادوا ألػً 

ذلؽ مثالً: استخراج، هذه مـ خرج، فإصقل: خاء وراء وجقؿ، ماذا زادوا يف استخراج؟ 

 ؾ إخقر، صار ثالثل مزيد بثالثة.زادوا الفؿزة والسقـ والتاء، وزادوا إلػ قب

 كختؿ هبذه الخالصة وإن كـا تجاوزكا الققت؛ لؽل كربط الؿقضقع ببعضف ثؿ كؼػ. 

هذا الؿجرد،  أقؾ الػعؾ الؿجرد ثالثة أحرف، وأكثره أربعة ضفر بؿا سبؼ أن خالصة:قال: )

 .(وأقؾ الػعؾ الؿزيد أربعة، وأكثره ستة

مجرد وأي فعؾ خؿاسل أو سداسل مزيد والرباطل ففؿـا مـ ذلؽ أن أي فعؾ ثالثل 

 محتؿؾ.

 .(وأقؾ آسؿ الؿزيد أربعة، وأكثره سبعة، وأقؾ آسؿ الؿجرد ثالثة، وأكثره خؿسةقال: )

كػفؿ مـ ذلؽ أن أي اسؿ ثالثل مجرد، وأي اسؿ سداسل أو سباطل مزيد،  وآسؿ الرباطل 

كثر حتك يف الرباطل والخؿاسل إكثر وآسؿ الخؿاسل محتؿالن، ٓ شؽ أن الؿزيد هق إ

أكف يؽقن ثالثل مزيد بحرف فصار رباطل، أو ثالثل مزيد بحرفقـ صار خؿاسل هذا إكثر يف 

الؾغة، لؽـ قد يؽقن مجرد رباطل، وقد يؽقن مجرد خؿاسل، وقؾـا: الؿجرد الرباطل قؾقؾ، 

 والؿجرد الخؿاسل كادر.



  

 

37 

 
 شرح كتاب الصرف الصغير

 وهق أبـقة إسؿاء وأبـقة إفعال. هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ الؼسؿ إول،

 وهـا كؼػ وُكؽؿؾ إن شاء اهلل بعد صالة الؿغرب.

 .وجزاكؿ اهلل خقًرا

 واهلل أطؾؿ.

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.
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 الثاينالدرس 

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وأصحابف 

 أجؿعقـ.

 أما بعد:

ْرف وكان طـ أبـقة إسؿاء وإفعال.  فؼد اكتفقـا مـ الؽالم طؾك الؼسؿ إول مـ أقسام الص 

 وأن كبدأ بالؼسؿ الثاين: كؿا ذكر الُؿَصـِّػ مـ قبؾ: كان طؾك الؿقزان الصريف.
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 :$ قال المُصَنِّف

ْريف.  الؼسؿ الثاين: الؿقزان الص 

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

وهق كؾؿٌة مؽقكٌة مـ الػاء والعقـ وُيؼال أيًضا: القزن الصريف، وسُقعرفف الُؿَصـِّػ لـا فقؼقل: )

 (.والالم طؾك صقرة الؿقزون

كؾؿة مؽقكة مـ ثالثة أحرف اتػؼ طؾقفا الصرفققن مـذ بدا هذا الػـ ولؿ ُيخالػ يف ذلؽ مـ 

صقرة الؿقزون، حركات أحد، وهل الػاء والعقـ والالم، فقلتقن هبذه إحرف طؾك 

وسؽـات، فقؼقلقن مثاًل يف )َكتَب َفَعَؾ( بػتحات، أما َطؾَِؿ َفَػِعَؾ يؼابؾقن إصقل بالػاء 

 والعقـ والالم، ثؿ يجعؾقهنا طؾك صقرة الؿقزون بالحركات والسؽـات.

 وإذا قؾت: ُكتَِب فؿقزاكف أو وزكف ُفِعؾ، وإذا أردكا أن كزن كؾؿة )بحر( فـؼقل: َفْعؾ.

 وأما كؾؿة َبَطؾ فؿقزاهنا َفَعؾ.

 وأما كؾؿة َكتٌِػ فتحة كسرة طؾك وزن َفِعؾ.

 وأما كؾؿُة َرُجؾ فَػُعؾ.

 وأما كؾؿة: ِطـَْب وزن فَِعؾ.

 وأما كؾؿُة: َطُضد، فعؾك وزن فُعؾ.. وهؽذا.

يجب أن يؽقن الؿقزان طؾك صقرة الؿقزون، ٕن الغرض مـ الؿقزان الصريف أن ُيعطقـا 

حة وأحؽاًما لفذه الؽؾؿة، فألكف ُيعطقـا أحؽام الؽؾؿة الصرفقة وجب أن يؽقن صقرًة واض

صقرًة صحقحًة طـ هذه الؽؾؿة، يعـل لق قؾـا مثاًل إلكسان: ِصػ لـا فالًكا، أو صػ لـا الؿبـك 

الػالين، ذهب إلك معؾؿ تراثل مثاًل أو طالؿ ُمعقـ، وصػ لـا يحتاج إلك صػحة أو أكثر لؽل 

قصقر طريض سؿقـ أبقض أسؿر، طقـاه كذا، وأذكف كذا، وشعره كذا، فقصػف  يصػ لـا صقيؾ
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ومع ذلؽ كؾف لـ تستطقع أن تتصقر إمر طؾك حؼقؼتف، لؽـ لق صقره صقرة وأرسؾ لؽ 

 هذه الصقرة لؽاكت أبؾغ مـ كؾ وصػفا السابؼ.

كذلؽ الؿقزان الصريف هق صقرة لؽؾؿة تعطقـا صقرة لؾؽؾؿة، وهبذه الصقرة تختصر 

أحؽامفا الصرفقة، فنذا قؾت مثاًل كؾؿة: )َكتَب( تؼقل: فَعؾ، إذا قؾت لل َفَعَؾ معـك ذلؽ أكؽ 

حؽؿت طؾقفا بلهنا كؾؿة مجردة، ٕكؽ قابؾتفا بالػاء والعقـ والالم، وحؽؿت طؾك الػاء بلكف 

حرٌف مػتقح، وطؾك العقـ بلكف حرٌف مػتقح، وحؽؿت طؾك الؽؾؿة بلهنا لقس فقفا حروف 

، وأن الحروف جاءت طؾك ترتقبفا لؿ يتؼدم حرف طؾك حرف، وأن الحروف إصؾقة زائدة

كؾفا مقجقدة لؿ يسؼط مـفا حرف، بدل ما تؼقل كؾ هذا الؽالم ُقؾ فؼط )كتَب( وزكف )َفَعَؾ( 

 فاففؿ كؾ هذه إمقر وأكثر.

لقست وإذا قؾت لؽ مثاًل كؾؿة: مؽتقب تؼقل: مْػُعقل، خالص أطرف أن الؽؾؿة ثالثقة، 

ُرباطقة وٓ ُخؿاسقة، وأهنا ثالثقة مزيدة بحرفقـ، لقس بلكثر مـ حرفقـ، أو مزيدة بحرف 

بحرفقـ، وأطرف كقع هذيـ الحرفقـ مقؿ وواو، وأطرف مؽان الحرف الزائد إول أكف يف 

أول كؾؿة، ومؽان الحرف الثاين أكف بعد العقـ، وأطرف أن الؽؾؿة لؿ يتؼدم حرف فقفا طؾك 

الؽؾؿة كؾ حروففا إصؾقة مقجقدة الؽاف والػاء والعقـ والالم كؾفا مقجقدة حرف، وأن 

 مؽتقب يعـل لؿ يسؼط مـفا حرف.. وهؽذا.

فؽؾ هذه إحؽام الصرفقة تبقـفا فؼط بلكؽ تذكر لل الؿقزان، فقؼقلقن يف تعريػ الؿقزان: 

 (.كؾؿٌة مؽقكٌة مـ الػاء والعقـ والالم طؾك صقرة الؿقزون)

قزان كؿا ذكركا: هق معرفة إحؽام الصرفقة لؾؽؾؿة بصقرة مختصرة، فنن قؾت: فائدة الؿ

طرفـا أن الؿقزان ُمفؿ وهق ُيعطقـا تصقًرا طـ أحؽام الؽؾؿة الصرفقة، فؽقػ كزن ما أهؿ 

مسللة يف الؿقزان، الؿسللة التل ففؿـاها ففؿـا الؿقزان إذا طرفـاها أمؽـ أن كزن بطريؼة 

فًة الحروف إصؾقة والؿزيدة يف الؽؾؿة ػ: )صحقحة، قال الُؿَصـِّ ويعتؿد طؾك ُمَعر 
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( لؽل تزن وزًكا صحقًحا ٓبد أن تعرف الحروف إصؾقة، وأن تعرف الحروف الؿقزوكة

الؿزيدة، وُتؿقز بقـفؿا، ٕن الحروف إصؾقة لفا صريؼة وزن، والحروف الزائدة لفا صريؼة 

 وزن أخرى.

تػريؼ بقـفؿا، فعرفـا أن الحرف إصؾل: هق الذي ٓ يسؼط يف وقد شرحـا مـ قبؾ كقػقة ال

 شلء مـ التصريػات.

 والحرف الزائد أو الؿزيد هق الذي يسؼط يف شلء مـ التصريػات.

طرفـا الحروف إصؾقة والؿزيدة، إذا قؾـا: )َكَتَب( هذه حروف أصؾقة، لق قؾـا: كاتٌب كؾ 

فا أصؾقة إٓ الؿقؿ والقاو. وإذا قؾـا: )ُكت اب( الحروف أصؾقة إٓ إلػ مزيد. )مؽتقب( كؾ

 زدكا حرفقـ إلػ وإحدى التائقـ، طرفـا ُكػرق بقـ الحروف إصؾقة والؿزيدة.

كؼقل لؾؿصـػ طرفـا كقػ ُكػرق بقـ الحروف إصؾقة والؿزيدة يعـل طرفـا هذا إمر الذي 

ُتؼابؾ بالػاء والعقـ والالم،  يعتؿد طؾقف القزن، كقػ كِزن؟ سقؼقل لؽ: فالحروف إصؾقة

، والثالث والرابع والخامس بالماٍت، فؼؿٌر  ـٍ فالحرف إصؾل إول ُيؼابؾ بػاٍء، والثاين بعق

 َفَعٌؾ، وسَفٌؾ فْعٌؾ، وجعػٌر َفْعَؾٌؾ، وسػرجٌؾ َفَعؾ ٌؾ.

 كؾؿ )َقْؿر( هذا اسؿ مجرد، إذا سـؼابؾف بالػاء والعقـ والالم طؾك صقرة الؿقزون يعـل

بػتحات، فـؼقل: َقؿر طؾك وزن َفَعْؾ، تؼقل: َقَؿٌر َفَعٌؾ، أو تؼقل: َقْؿر َفَعؾ، إمر سقاء هذا 

 كحق.

 )سفٌؾ( أيًضا مجرد، لؽـ بػتٍح وسؽقن إًذا فْعٌؾ.

)َجْعَػٌر( هذه أربعة أحرف أصؾقة ُيؼابؾ إول بػاء، والثاين بعقـ، والثالث بالم، والرابع 

 ؿقزون جْعػر َفْعَؾؾ.كذلؽ بالم، طؾك صقرة ال
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)وَسَػْرَجٌؾ( خؿسة أحرف كؾفا أصؾقة يعـل ُتؼابؾ بػاء وطقـ وٓم ثالثة وٓم رابعة وٓم 

خامسة طؾك صقرة الؿقزون: َسَػْر: َفَعْؾ. َجْؾ: َلْؾ َسَػْرَجؾ: فَعؾ ْؾ..وهؽذا. فالحروف 

 إصؾقة ُتؼابؾ بالػاء والعقـ والالم، طؾك صقرة الؿقزون.

 فؿ أن ققلفؿ: )فاء الؽؾؿة( الؿراد هبا يعـل الحرف إصؾل إول.مـ هذا كػ

 وطقـ الؽؾؿة الحرف إصؾل الثاين.

وٓم الؽؾؿة يعـل الحرف إصؾل الثالث أو الرابع أو الخامس، ما يصؾح صالب يدرس 

ْرف وهق ما َيْعِرُف الؿراد بعقـ الؽؾؿة وفاء الؽؾؿة وٓم الؽؾؿة، فنذا سللتف: ما ا لؿراد الص 

ْرف. هذا هق الؿراد بػاء  بعقـ الؽؾؿة؟ يضحؽ يؼقل: الؽؾؿة ٓ طقـ لفا، كقػ سقدرس الص 

 الؽؾؿة وطقـ الؽؾؿة وٓم الؽؾؿة، وطرفـا كقػ كزن الحروف إصؾقة.

 الحروف الزائدة كقف توزن؟

ة، يؼقل لؽ الُؿَصـِّػ: الحروف الزائدة، طرفـا الحروف الزائدة طـدما تؽؾؿـا طؾك إبـق

معـك حرف زائد يعـل أن العرب تليت إلك كؾؿة مجردة، وتزيد فقفا حرًفا أو حرفقـ، أو ثالثة، 

 هذا يف إفعال، ويف إسؿاء تزيد حرًفا أو حرفقـ أو ثالثة، أو أربعة.

العرب إذا أرادت أن تزيد طؾك الحروف إصؾقة حرف زائد، أو أكثر كقػ ُتـشئ هذا الحرف 

 بالحرف الزائد؟ الزائد مـ أيـ تليت

 يؼقل لؽ: الحروف الزائدة تليت هبا العرب مـ إحدى صريؼتقـ:

الطريؼة إولك: أن تليت إلك حرف أصؾل الػاء أو العقـ أو الالم، وُتؽرره، إًذا فالطريؼة 

إولك لـشلة الحروف الزائدة َتؽرار حرف أصؾل، مثال ذلؽ: َطؾَِؿ أرادوا أن يزيدوا فقفا 

الم فؼالقا: طؾ ؿ الزيادة هـا كشلت مـ تؽرار حرف أصؾل، يعـل الػاء والعقـ حرًفا فؽرروا ال

 أو الالم العقـ كؼقل: الزيادة كشلت مـ تؽرار العقـ.
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هذا الـقع مـ الزيادة كقػ كزكف؟ كزكف بتؽرار الحرف إصؾل كػسف، يعـل َطؾؿ َفِعَؾ، قالت 

طؾ َؿ كؼقل: فْع أو َفْؾ كليت بـػس الالم  العرب: طؾ ؿ، زادوا إحدى الالمقـ زادوا ٓم، وكِزن

ؾ قِدَم فِعؾ، لؽـ  الزائدة ٓ، كؽرر الحرف إصؾل كػسف الذي كررتف العرب، فـؼقل: طؾ ؿ فع 

ؾ، ُطُتؾ هذه كؾؿة قرآكقة طُتؾٌّ كؾؿة ثالثقة طقـ وتاء وٓم، ثؿ كررت العرب الالم،  م فع  قد 

.  فؼالقا: طتؾٌّ كقػ كزن ُكؽرر فعؾٌّ

 القا: جؾَب وقالقا: جْؾَبَب، َجَؾَب َفَعَؾ وجْؾبَب فْعَؾَؾ.ق

. ٌع ُفْعؾٌّ  َرَكَع َفَعَؾ، وُرك 

وقالقا: صؿحؿٌح، الحروف إصؾل قؾـا: أغؾب الؾغة العربقة ثالثل، مفؿا استطعت أن ُتعقد 

 الؽؾؿة إلك ثالثة أحرف فافعؾ، ٕن الرباطل قؾقؾ والخؿاسل كادر، فنذا استطعت أن ُتعقد

لؾثالثل فافعؾ كؼقل: صؿحؿح هذه ثالثقة مـ الصاد والؿقؿ والحاء، صؿَح مستعؿؾ صؿح 

وإٓ ما هق مستعؿؾ، قد يؽقن مستعؿاًل، وقد ٓ يؽقن مستعؿاًل، يعـل الحروف إصؾقة قد 

تؽقن مستعؿؾة، وقد تؽقن غقر مستعؿؾة، فلكت مثاًل: )اْسَتخَرَج( هذا ثالثقة مـ خرَج، خرَج 

ؽـ اْفَتَؼر، هذا خؿاسل خؿسة أحرف، والحروف إصؾقة يف اْفَتؼَر َفَؼَر ما كؼقل: ُمستعؿؾ، ل

فؼَر الرجؾ صار فؼقًرا ما يف َفَؼَر بس يف اْفَتؼَر، وبعضفؿ يؼقل: اْفَتَؼر أصؾف َفَؼَر.. َفَؼر غقر 

روف مقجقدة يف الؾغة، لؽـ كؼقل: إصؾ هل َفَؼر وإن كاكت غقر مستعؿؾ بدٓلة َفْؼٌر، فالح

إصؾقة قد تؽقن مستعؿؾة، وقد تؽقن غقر مستعؿؾة، فصؿحؿٌح أصؾفا َصَؿح بالصاد 

والؿقؿ والحاء، صؿحؿٌح الصاد ُتؼابؾ بالػاء، والؿقؿ ُتؼابؾ بالعقـ، والحاء ُتؼابؾ بالالم، 

 َصَؿْح َفَعْؾ.

والحرف الرابع: َصَؿْحَؿا هذه الؿقؿ سبؼت مقؿ الؿقؿ السابؼة وهل حرف أصؾل طقـ الؽؾؿة 

إًذا ُكؽرر العقـ ُمؼابؾ لفذا الحرف الزائد الذي كشل مـ تؽرار حرف أصؾل، فالؿقؿ الثاكقة 
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مؼابؾفا طقـ، إًذا كؼقل: فَعْؾَع والحرف إخقر الحاء َصَؿْحَؿْح الحاء مؽررة مـ الحاء 

 ك، الحاء إولك ُتؼابؾ الالم فـؽرر الالم، فـؼقل: َصَؿْحَؿٌح َفَعْؾَعٌؾ.إول

وقالقا: مْرَمريس، إذا دخؾ الشلء بعضف يف بعض، مـ َمَرَس، يعـل الحروف إصؾقة الؿقؿ 

والراء والسقـ، َمْرمريس، فالحرف إصؾل الؿقؿ أول الؽؾؿة، والحرف إصؾل الثاين الراء 

الثالث السقـ آخر الؽؾؿة َمْرمريس، الؿقؿ إولك فاء، والراء إولك  فاء الؽؾؿة، والحرف

طقـ، والسقـ إخقرة ٓم، وبقـفؿا أحرف زائدة كـظر أول حرف زائد َمْرَم هذا مؽرر مـ 

الؿقؿ إولك، الؿقؿ إولك ُتؼابؾ الػاء ذكركا الػاء مْرَم فْعَػ، مْرَمري الراء الثاكقة طـ إولك 

ابؾ العقـ، إًذا َمْرمري فْعػِع. ثؿ جاءت القاء مؽررة مـ حرف أصؾل، هذا مـ وإولك ُتؼ

الـقع الثاين الذي سقليت حروف سللتؿقكقفا، فؿا وزن َمْرمريس فْعػعقؾ، إذا قؾت: لؿرمريس 

فْعػعقؾ أطرف مباشرة أهنا كؾؿة مزيدة بثالثة أحرف، الحرف إول: الؿقؿ وهق مؽرر مـ 

 العقـ.

 ء وهق مؽرر مـ الالم.والثاين: الرا

 والثالث: القاء وهق لؿ يـشل مـ حرف أصؾل.

 فنن كؾ ذلؽ والحروف إصؾقة كؾفا مقجقدة ولؿ يتؼدم مـفا حرٌف طؾك حرف.

هذا الـقع إول: مـ الحروف الزائدة، وهل الحروف الزائدة التل تـشل زيادهتا مـ تؽرير 

 حرف أصؾل.

الحروف التل تـشل ٓ مـ تؽرار حرٍف أصؾل، العرب هل الـوع الثاين من الحروف الزائدة: 

تزيدها ٓ مـ تؽرار حرف أصؾل، تليت هبا مـ كػسفا لقس مـ الؽؾؿة تليت هبا مـ خارج 

الؽؾؿة، هـاك حروف يف الؾغة العربقة العرب تزيدها يف الؽؾؿة، هذه الحروف تتبعفا العؾؿاء 

لتل تزيدها العرب يف الؽؾؿة، يعـل فقجدوا أهنا طشرة، وسؿقها حروف الزيادة، الحروف ا

تزيدها العرب يف الؽؾؿة ٓ مـ تؽرار حرف أصؾل، وإكؿا يلتقن هبا مـ خارج الؽؾؿة، وهذه 
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الحروف العشرة لؽل يسفؾ حػظفا جؿعقها يف كؾؿة: )سللتؿقكقفا( ويف لػظ: )سللتؿقكقفا( 

ـقن، والقاء، والفاء طشرة أحرف السقـ، والفؿزة، والالم، والتاء، والؿقؿ، والقاو، وال

 وإلػ.

جاء بعض الطالب إلك أحد العؾؿاء فسللف طـ حروف الزيادة فؼال لف: سللتؿقكقفا، فؼالقا: ما 

سللـاك طـفا مـ قبؾ، قال: سللتؿقكقفا، فِػفؿ الطالب يف الؿرة الثالثة أكف يعـل أهنا مجؿقطة يف 

 سللتؿقكقفا.

 فؼال:  وُسئؾ أبق طثؿان الؿازين طـ حروف الزيادة؟

 هويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ــي

 

 

 ومتتتتتتتو مـتتتتتتتً ِستتتتتتت ًمو هويتتتتتتتً    تتتتتتت ن 

فؼالقا: رحؿؽ اهلل، كسللؽ يف العؾؿ وتتغزل؟ فؼال: أجبتؽؿ مرتقـ لق كـتؿ تعؼؾقن، ٕكف   

جؿعفا يف ققلف: )هقيت السؿان( وُجؿعت يف كؾؿات كثقرة )أمان وتسفقؾ( لؽـ العبارة 

 الؿشفقرة التل تجؿع حروف الزيادة العشرة هل )سللتؿقكقفا(.

هل الحروف التل تـشل ٓ مـ تؽرار حرف  الخالصة أن الـقع الثاين مـ حروف الزيادة:

أصؾل، ولؽـفا تـشل مـ خارج الؽؾؿة ُتسؿك حروف الزيادة، وهل طشرة مجؿقطة يف 

)سللتؿقكقفا( مثؾ: َكاتِب إلػ يف كاتب لقست مـ تؽرار حرف أصؾل، مثؾ: مؽتقب الؿقؿ 

 والقاو، ومثؾ كتاب إلػ، وهؽذا.

بؾػظف يف الؿقزان، يعـل كتب َفَعَؾ وكاتِب ُتؼابؾ الـقع الثاين: كقػ يقزن؟ يقزن بقضعف 

الحروف إصؾقة بالػاء والعقـ والالم، وإلػ مـ حروف )سللتؿقكقفا( يقضع بؾػظف كاتِب 

فاِطؾ مؽتقب مْػعقل، كتاب فَِعال، مؽتبة َمْػَعؾة، كتقبة َفِعقؾة، كتائِب فعائِؾ، استؽتب 

التائقـ مـ تؽرار حرف أصؾل، وإلػ مـ  اسْتَػَعؾ، ُكت اب فقف حرفان زائدان إحدى

ال ضعػـا العقـ، ٕن التاء  )سللتؿقكقفا( ٓزم كؾ واحد بطريؼتف فـؼقل: ُكت اب طؾك وزن ُفع 

ال.  مـ تؽرار حرف أصؾل، وإلػ بؾػظفا يف الؿقزان ُكت اب ُفع 
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حركات، لؽـ الذي يعتؿد وزن )اْسَتْؽَبَر اْسَتْػَعَؾ أم اْفعْقَطؾ الـغؿ واحد أقصد السؽـات وال

طؾقف القزن معرفة الحروف إصؾقة والزائدة، الحروف إصؾقة يف )اْستؽربَ( الؽاف، والباء، 

 والراء، مـ كُبر أو َكبَِر أو كِْبر.

والحروف الزائدة الفؿزة، والسقـ، والتاء مـ حروف سللتؿقكقفا، إًذا تقضع بؾػظفا، ثؿ 

راء ُتؼابؾ بػاء وطقـ وٓم، فقزن استؽرب اسْتػعؾ، لؽـ الحروف إصؾقة الؽاف والباء، وال

اخشقشـ هذه مـ خُشـ الحروف إصؾقة الخاء والشقـ والـقن، فالخاء ُتؼابؾ بػاء، والشقـ 

ُتؼابؾ بعقـ، والـقن ُتؼابؾ بالم، الفؿزة أصؾل وإٓ زائد مـ سللتؿقكقفا، ٕكف يف البدء ما يؽقن 

 حرف أصؾل، إًذا وضع بؾػظف.

ـَ أصؾل ُيؼابؾ بالَػاء: إِف. والشقـ يف اخَش اْفَع، والقاو يف اِخَشْق مـ والخ اء يف اْخَشْقَش

سللتؿقكقفا يقضع بؾػظف اْفُعْق، اْخَشْقَش الشقـ الثاكقة مـ تؽرار الشقـ إولك يعـل مـ تؽرار 

 حرف أصؾل، والشقـ إولك ُتؼابؾ العقـ، فـؽرر العقـ افعقَع والـقن، هل ٓم الؽؾؿة

 اْفَعْقَطَؾ، وهؽذا.

َؾ، وإٓ تػاَطَؾ، الـغؿ واحد، لؽـ كـظر مـ الحروف الزائدة  لق قؾـا مثاًل: تخاصَؿ تػع 

وإصؾقة تخاصَؿ مـ َخَصَؿ، خ وصاد ومقؿ، خْصؿ هذه الحروف إصؾقة، تخاصَؿ خاء 

لػ بعد وصاد ومقؿ، والتاء يف أول الؽؾؿة زائدة: إن سللتؿقكقفا صبًعا تقضع بؾػظفا، وإ

الخاء أيًضا مـ سللتؿقكقفا، فالؿقزان َتَػاطَؾ، صبًعا ٓشؽ أن الـقع الثاين مـ الزيادة مـ 

 حروف سللتؿقكقفا هق إكثر يف الزيادة.

 وأما الحروف الؿزيدة فؾفا حالتان:قال الُؿَصـِّػ: )

ان، فعؾ ؿ: إن كاكت كاشئًة مـ تؽريٍر حرٍف أصؾل فتقزن بتؽرير ما ُيؼابؾفا مـ أحرف الؿقز

، ومرمريٌس فْعَػِعْقٌؾ(. ٌؾ، وُطُتؾٌّ ُفُعؾٌّ ٌع ُفع  َؾ، َوُرك   فع 
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وإن كاكت كاشئة مـ حروف )سللتؿقكقفا( ففذه تقزن بذكرها بؾػظفا يف الؿقزان، فلكرَم أْفَعَؾ، 

 واكؽسَر اْكَػَعَؾ، وُمؽرٌم ُمْػِعٌؾ، واْسَتخرَج اْسَتْػعَؾ، ومشروٌب مْػُعقٌل.

روف الزيادة سللتؿقكقفا هل الحروف التل ُتزاد ٓ مـ تؽرار حرٍف أصؾل، وإكؿا والؿراد بح

 ُتزاد مـ خارج الؽؾؿة.

 هذا ما ذكره الُؿَصـِّػ يف الؿقزان الصريف.

هـاك أمقر ٓبد مـ زيادهتا وذكرها، وإن كان الؿذكقر هق إصؾ والؼاطدة يف الؿقزان 

 الصريف.

 لؿقزان الصريف:هـاك مسائؾ أيًضا كصقا طؾقفا يف ا

 أو أكثر، فقجب أن كحذف مـ الؿقزان ما ُيؼابؾ من هذه الؿسائل
ٌ
: أكف إذا ُحذف حرٌف أصؾل

ذلؽ، الحرف إصؾل قد ُيحذف لعؾٍة تصريػقة، سقليت ذكرها يف )باب اإلطالل واإلبدال( 

 فنذا ُحذف مـ الؽؾؿة حرف أصؾل أو أكثر، يجب أن كحذف مـ الؿقزان ما ُيؼابؾ ذلؽ ٕن

الؿقزان يجب أن يؽقن صقرًة مـ الؿقزون، فنذا قؾت لؽؿ: ما وزن وقَػ، َفَعَؾ فإمر مـ 

وقػ قِْػ حرفان، ما يف َفَعَؾ وٓ اسؿ طؾك حرفقـ، معـك ذلؽ أن قِػ ُحذف مـف حرف، 

والذي ُحِذف مـ قِػ القاو الؿقجقدة يف وقَػ، يعـل حذفـا الػاء يف الؿقزان فـؼقل: وزن قِػ 

قؾت لـ)قِْػ( طؾك وزن ِطْؾ أطؾؿ أكؽ تؼقل: إن هذه الؽؾؿة ثالثقة، وُحذف مـفا ِطْؾ إذا 

 الحرف إصؾل إول.

والُؿضارع مـ )وَقَػ َيِؼػ( القاء حرف مضارطة يعـل زائدة، والؼاف طقـ الؽؾؿة، والػاء ٓم 

ـعرف بعد قؾقؾ الؽؾؿة، والقاو فاء الؽؾؿة محذوف، ما وزُن َيِؼػ َيِعؾ، ولق قؾـا مثاًل: قاَم س

أكف طؾك وزن َفَعَؾ وإمر مـ قاَم يؼقُم ُقْؿ، والذي ُحذف مـ قاَم العقـ، فـحذف العقـ مـ ُقْؿ 

 وكؼقل: وزن ُقْؿ )ُفْؾ(.

 ولق قؾـا: إمر مـ باَع يبقع بِْع طؾك وزن )فِْؾ(.
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 وإمر مـ كاَم يـاُم َكْؿ وزكف )َفْؾ(.

وإمر مـ أخَذ يلخُذ ُخْذ، وزن ُخْذ ُطْؾ حذفـا الػاء،  وزن أخَذ َفَعَؾ، ووزن يلخذ )َيْػُعؾ(.

ٕن الػاء ُتؼابؾ الفؿزة يف أخَذ َفَعَؾ حذفـا الفؿزة كحذف ما ُيؼابؾفا يف الؿقزان الػاء يبؼك العقـ 

 والالم طؾك صقرة الؿقزون ُخْذ ُطْؾ.

 لق قؾـا مثاًل: َقَضك طؾك وزن َفَعَؾ كؿا سقليت. َيْؼِضل َيْػِعْؾ.

وإمر مـ قضك يؼضل، إمر مـ معتؾ الالم ُيبـك طؾك حذف حرف العؾة فإمر مـ قضك 

يؼضل اقِْض بحذف حرف العؾة، ووزهنا )افِْع( وإذا وصؾت أكسر )اقِض بالحؼ( افِع بالَػعؾ، 

 فتحذف الالم؛ ٕهنا ُتؼابؾ القاء الؿحذوفة.

بالحؼ، وزن َيْؼض َيْػع، واسؿ الػاطؾ قضك َفَعَؾ ويؼضل َيْػِعؾ، اجزم يؼِضل بـ)لؿ( لؿ يؼِض 

رت ُقؾَت: قاض، اسؿ مـؼقص  مـ قضك يؼضل )الؼاضل( طؾك وزن )الَػاِطؾ( وإذا كؽ 

ُتحذف ياؤه يف الرفع والجر، قاٍض، ويبؼك تـقيـف، وإذا وقػت: ُقْؾ قاض: فاقض ما أكت 

 قاض. وزن قاض )َفاْع(.

َتَضك اْفَتَعؾ َيْؼَتِضل َيْػَتِعْؾ، اسؿ الػاطؾ مـ اقتضك اْقَتضك هذه مـ َقَضك زدكا الفؿزة والتاء، اقْ 

ر ُمْؼَتٍض ُمْؼَتْض ُمْػَتْع.  يؼتضل الُؿؼتضل، الُؿْػَتِعؾ، كؽِّ

 فالؼاطدة تؼقل: إذا ُحذف مـ الؿقزون حرٌف أو أكثر حذكا مـ الؿقزان ما ُيؼابؾ ذلؽ.

لء فنكف يقضع بؾػظف يف الؼاطدة إخرى أيًضا يف الؿقزان تؼقل: إذا اتصؾ بالؿقزون ش

الؿقزان، إذا اتصؾ بالؽؾؿة الؿقزوكة شلء ثؿ قؾت لؽ: ِزن الجؿقع الؽؾؿة وما اتصؾ هبا، 

 فالؽؾؿة طرفـا كقػ تقزن، وهذا الذي اتصؾ هبا تضعف بؾػظف يف الؿقزان.

)أل( لق قؾـا لؽ مثاًل: )َفْفؿ( طؾك وزن َفْعؾ. وزن الَػْفؿ الَػْعؾ، كؾؿة َففؿ الذي اتصؾ هبا 

حرف التعريػ، الحروف ما يدخؾفا تصريػ، ودخؾت هـا يف القزن لفذه الؼاطدة، ٕهنا 

 اتصؾت بؽؾؿة مقزوكة فقِضعت بؾػظفا يف الؿقزان.
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ولق قؾت مثاًل: خالِْد طؾك فاِطْؾ وخالدان فاِطالن، وخالدون فاِطؾقن، وخالدٌة فاِطؾٌة 

 .وخالدتان فاِطَؾتان، وخالداٌت َفاِطاَلٌت.. وهؽذا

.
ٌ
 لق قؾت مثاًل: َبْحٌر: َفْعٌؾ. اكسب إلقف بحرٌي: َفْعؾِل

لق قؾت: ذهَب َفَعَؾ. الرجالن ذهبا: َفَعاَل، وَيْذهب َيْػَعؾ، ويذهبان َيػَعاَلن، وَيْذَهبقن 

 َيْػعؾقن.. وهؽذا.

الؼاطدة الثالثة فقؿا يتعؾؼ بالؿقزان تؼقل: كؾ  ألٍِػ يف كؾؿة مقزوكة ففل مـؼؾبة طـ واٍو 

 تحركة أو ياٍء متحركة.م

ققلـا: )ُكؾ ألػ( صبًعا إلػ غقر الفؿزة، الفؿزة حرف صحقح، يعـل يؼبؾ الحركة ويؼبؾ 

السؽقن تؼقل: َأ إِ ُأ وَأ، مثؾ: َع ِع ُع. أما إلػ فـريد بف إلػ الؿدية، وإلػ الؿدية كؿا 

 أثـاء الؽؾؿة مثؾ: قام أو مثؾ تعرفقن ٓ تؼع يف آبتداء؛ ٕهنا ساكـة، تؼع يف وسط الؽؾؿة، يف

باب، وتؼع يف آخر الؽؾؿة مثؾ: طصا، ومثؾ دطا، سقاٌء كاكت واقػة أو كاكت كائؿة، مثؾ: رمك 

هذه أمقر إمالئقة باإلمالء بس هذه ألػ طؾك كؾ حال كائؿة أو واقػة هل ألِػ، فإلػ ٓ 

كؾؿة ثالثقة اسؿ أو فعؾ، ويف ألِػ  تؽقن أصاًل يف كؾؿٍة مقزوكٍة ُثالثقة كزيد كؾؿة )ثالثقة(. أي

اطؾؿ أن هذه إلػ مـؼؾبة طـ واو متحركة أو طـ ياء متحركة، فنذا قؾت مثاًل: قاَم الؼاف 

 مػتقحة والؿقؿ مػتقحة، وبقـفؿا ألِػ وإلػ ساكـة.

أو َفُعَؾ، يف الؾػظ: هل َفْعَؾ، لؽـ لقس مـ أبـقة الػعؾ الثالثل َفْعَؾ، ما يف، إما َفَعَؾ، أو َفِعَؾ 

فقزن قام كؼقل: إلػ هذه مـؼؾبة طـ واو متحركة أو ياء متحركة كقػ كعرففا أهنا مـؼؾبة طـ 

 ياء كـظر لبؼقة التصرفات، تصرفة أخرى تؽشػ إصؾ، يؼقل: 

 و ألصتتتتتتتتتتل ُي تتتتتتتتتت خ ج  و   تتتتتتتتتتتغر

 

 

 و  ػعتتتتتتتتتتتتتتل و   ؽ تتتتتتتتتتتتتتر و   تتتتتتتتتتتتتتؿرِ  

ف الؽؾؿة.    كقػ تستخرج إصؾ؟ ُتصرِّ
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ف إخرى مـ إفعال ُمضارع، أمر، أو اجؿعف جؿع تؽسقر مثاًل يتضح ، يعـل هات تصرفات

فؿضارع قاَم َيؼْقم، فإصؾ القاو، فإلػ هذه مـؼؾبة طـ واو متحركة، َقَقَم، هذه ققَم 

إصؾ فقفا َقَقَم، وَقَقَم طؾك وزن َفَعَؾ، إًذا فؼام وزوهنا َفَعال تزن إصؾ، الذي حدث يليت يف 

واإلبدال أن القاو والقاء إذا تحركتا بلي حركة واكػتح ما قبؾفؿا يـؼؾبان ألًِػا باب اإلطالل 

فَؼَقَم القاو متحركة وقبؾفا فتحة اكؼؾبت ألػ صارت قاَم، وكذلؽ باَع، إٓ أن إلػ مـؼؾبة 

طـ ياء، لؼقلؽ يف الؿضارع: يبقع، أو يف الؿصدر بْقع، فلصُؾ باَع َبَقَع طؾك وزن َفَعَؾ. صبًعا 

لعرب ٓ تؼقل: َقَقَم وَبَقَع، هذا يسؿقكف أصؾ مفجقر، لؽـ الصرفققن اكتشػقا هذه إصقل ا

الؿفجقرة بؿثؾ هذه الؼقاطد، كؿا أن الرياضققن يؽتشػقن إمقر الؿجفقٓت بؼقاطد معقـة 

 كذلؽ أهؾ الؾغة اكتشػقا هذه الؿجاهقؾ بؿثؾ هذه الؼقاطد.

ألػ يف كؾؿة ثالثقة معـك ذلؽ أهنا مـؼؾبة طـ واو أو ياء لق قؾـا مثاًل: دطا مختقمة بللػ، هذه 

لؼقلفؿ: يدطْق، فلصؾ دطا َدَطَق مثؾ: ذهَب، طؾك وزن َفَعَؾ، لؽـ القاو اكؼؾبت ألًِػا، لؾؼاطدة 

 السابؼة صارت َدَطا.

 ثؿ اكؼؾبت.
ْ
 يْرمِل

َ
 وإذا قؾـا: َرَمك، أصؾفا َرَمل

إصؾ. الؿصدر: َسْعًقا جاء إصؾ ياء، فلصؾ  وَسَعك أصؾ إلػ الؿضارع َيْسَعك، ما تبـل

 ثؿ اكؼؾبت القاء ألًػا.
َ
 َسعك َسَعل

ولق قؾـا )باٌب( يف الؾػظ إلػ ساكـة يعـل َفْعٌؾ كؼقل: ٓ، لقس أصؾفا َفْعٌؾ مـ قال: )َفْعٌؾ( 

اء مثؾ سفٌؾ وْقْؾٌب وبحٌر خطل، لفذه الؼاطدة إلػ يف الثالثل تؽقن مـؼؾبة طـ واو أو طـ ي

متحركة، ولؽـ ما أصؾ إلػ يف )باب( واو، كـظر يف التؽسقر جؿعف يف التؽسقر )أبقاب( 

ب فلصؾ باٌب َبَقٌب، ثؿ اكؼؾبت القاو ألًِػا، هـا يليت صالب مـتبف يؼقل لف: قِػ هـا أن،  بق 

ركة، فالِػعؾ يف َقاَم قؾـا إلػ أصؾفا القاو لؼقلفؿ: يؼقم واضح ومؼبقل، والقاو إصؾ متح

 وٓ كؼقل ساكـة، ٕن إفعال الثالثقة ما يف َفْعَؾ.
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كليت لالسؿ، آسؿ )باٌب( إلػ أصؾفا واو، لؽـ واو ساكـة )َبْقٌب( أو مػتقحة )َبَقٌب( 

كؼقل: إسؿاء فقفا َفَعٌؾ، قالقا: ٓ، لقس َفْعٌؾ َفَعٌؾ، لؿاذا كؼقل واو متحركة؟ لق كاكت القاو 

ؾؼؾب، ما ُوِجَد طؾة لإلطالل، ٕن القاو الساكـة تبؼك ما ُتعؾ، مثؾ كؾؿة: ساكـة لؿا ُوِجَد طؾة ل

َيْقٌم َقْقٌم، ما ُتعؾ الساكـة، والذي ُيعؾ الؿتحرك الؿسبققة بػتحة، فؾق قؾـا: إهنا ساكـة بطؾ 

اإلطالل، لؽـ كؼقل: مػتقحة َبَقٌب لؽل يصح اإلطالل، فـؼقل: أصؾفا َبَقٌب ثؿ اكؼؾبت طؾك 

 لًِػا صارت باٌب.الؼاطدة أ

وَكاٌب ألػ فقف ثالثل مـؼؾبة طـ ياء لؼقلفؿ يف جؿع التؽسقر أْكَقاب، فلصؾفا َكَقٌب، ثؿ اكؼؾبت 

 القاء ألًػا.. وهؽذا.

 الؼاطدة إخقرة يف الؿقزان الصريف: كاكت يف بالل قبؾ قؾقؾ وذهبت.

لٌد فاطٌؾ، ولق ققؾ كؿا أن الؽؾؿات تقزن، فنن الُجؿؾ أيًضا تقزن، فذهب وزكف فعَؾ، وخا

 لؽ: ِزن ذهب خالٌد تؼقل: فعَؾ فاطٌؾ ِزن ذهب خالٌد إلك الؿسجِد، َفَعَؾ فاِطٌؾ إلك الَؿْػَعِؾ.

: َفَعَؾ َفاِطٌؾ الَػْعَؾ.  زن َقاَل خالٌد الحؼ 

 ثؿ اكؼؾبت ألػا 
َ
وزن )َوَقك( َفَعَؾ إلػ مـؼؾبة طـ ياء. لؼقلفؿ يف الؿضارع: )يؼل( أصؾف وقل

 َيِعْؾ، وإمر مـ وقك َيِؼل ِق قاف القزن فَ 
ْ
َعَؾ، والؿضارع يؼل حذفـا القاو، فؿا وزن َيِؼل

مؽسقرة فؼط، الذي حذفـاه مـ وقك القاو والقاء، كؼقل القاء أو إلػ الؿـؼؾبة طـ القاء يعـل 

 حذفـا الػاء وحذفـا الالم، الذي بؼل العقـ، فقزن ِق ِع، وكذلؽ وىف يػل ِف ِع. 

 لعفد ِع بالَػْعؾ.وزن ِف با

وزن ِق كػسؽ الـار ِع كْػَسؽ فْعَؾَؽ الـار: إلػ فقف ثالثل، مـؼؾبة طـ واو، كقران فقفا إطالل؛ 

ٕهنا هل واو وُسبؼت بؽسرة أصؾفا كقران، مثؾ ُكْقر فإصؾ َكَقَر ثؿ ُقؾبت القاو ألِػ، فقزن 

 ؽذا.الـ ار الَػْعؾ، إًذا ِق كػسؽ الـار ِف فعَؾؽ الَػْعؾ، وه
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قالقا: إن بعض العؾؿاء أضـف الـحاس كحقي أو غقره وابـ كقسان وغقره كسقتف، كان ُيؼطع 

بعض الؽؾؿات ويزهنا هبذه الطريؼة فسؿعف بعض العامة فذهبقا إلك صاحب الشرصة وقالقا: 

 إن فالًكا طـد الـفر يسحرهؿ، فلتك وقبضقا طؾقف.

  الـفر.وآخر سؿع آخر ُيؼطع فظـقه يسحر الـفر فدفعقه يف

 وأطان اهلل أهؾ الؾغة مـ العامة.

 هذا ما يتعؾؼ بالؼسؿ الثاين: الؿقزان الصريف.

 اكتفقـا مـف.
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 الثالثالدرس 

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وأصحابف 

 أجؿعقـ.

 أما بعد:

 إولقـ:مـ الؼسؿقـ  -بحؿد اهلل-فؼد اكتفقـا 

 والؼسؿ إول: كان طـ أبـقة إسؿاء وإفعال.

 والؼسؿ الثاين: كان طـ الؿقزان الصريف.

 وكبدأ أن بالؼسؿ الثالث:

الؼسؿ الثالث مـ الؽتاب: كؿا سبؼ أن ذكر الُؿَصـِّػ طـ إحؽام الصرفقة لؾػعؾ، ويف ذلؽ 

 يؼقل الُؿَصـِّػ:
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 :$ قال المُصَنِّف

 صْرف إفعال.الؼسؿ الثالث: 

 كدرس يف هذا الؼسؿ خؿسة تؼسقؿاٍت صرفقٍة لؾػعؾ:

 مـ حقث الصقغة إلك ماٍض ومضارع وأمر. -

 ومـ حقث الصحة وآطتالل إلك صحقح ومعتؾ. -

 ومـ حقث التصرف والجؿقد إلك متصرف وجامد. -

 ومـ حقث الؾزوم والتعدي إلك ٓزم ومتعٍد. -

 ؾؿعؾقم، ومبـل لؾؿجفقل.ومـ حقث ذكر الػاطؾ إلك مبـٍل ل -

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

ففذه التؼسقؿات هل أهؿ التؼسقؿات الصرفقة لؾػعؾ، وواضح أن الػعؾ ُيؼسؿ إلقفا مـ 

حقثقات مختؾػة، إفعال جؿقًعا كجؿعفا ثؿ كؼسؿفا مـ حقث الصقغة إلك فعٍؾ ماٍض وفعؾ 

كجؿعفا، ثؿ كؼسؿفا مـ حقثقة أخرى يف الـسبة مضارع وفعؾ أمر، ثؿ إن إفعال كؾفا أيًضا 

إلك الصحة وآطتالل، إلك صحقٍح ومعتؾ، ثؿ كجؿعفا مرة ثالثة وكؼسؿفا مـ حقثقٍة أخرى 

 مـ حقث التصرف والجؿقد.. وهؽذا.

 ففذه تؼسقؿات مختؾػة لؾػعؾ سقذكرها الُؿَصـِّػ تؼسقًؿا تؼسقًؿا:

( الػعؾ مـ حقث الصقغة إلك ماٍض ومضارع وأمرمـ حقث ابتدأ بالتؼسقؿ إول فؼال: )

الصقغة يـؼسؿ ثالثة أقسام، يعـل أن الػعؾ مـ حقث الصقغة إما أن يؽقن طؾك َفَعَؾ، أو يْػُعؾ، 

 أو اْفَعؾ.

 فالصقغة إولك: َفَعَؾ طؾك اختالف وزهنا ُتسؿك الػعؾ الؿاضل.

 عؾ الؿضارع.والصقغة الثاكقة طؾك َيْػُعؾ طؾك اختالف وزهنا ُتسؿك الػ

 والصقغة الثالثة: اْفَعْؾ طؾك اختالف أوزاهنا ُتسؿك فعؾ إمر.
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والتػريؼ بقـ الػعؾ الؿاضل والػعؾ الؿضارع وفعؾ إمر التػريؼ بقـفا هذا ُيدرس يف الـحق، 

وقد سبؼ ذلؽ يف الـحق الصغقر، وخالصتف: أن الػعؾ الؿاضل يتؿقز بؼبقل تاء التلكقث 

( كؼقلؽ: يذهب ولؿ َلموذهبت، والػعؾ الؿضارع يتؿقز بؼبقلف )الساكـة فتؼقل: ذهب 

 يذهْب.

 وفعؾ إمر يتؿقز بؼبقل ياء الؿخاصبة مع دٓلتف طؾك الطؾب كؼقلؽ: اْذَهْب واذهبل.

ولقس الغرض هـا التؿققز بقـفا، فالتؿققز بقـفا كحقٌي، وإكؿا الغرض الؽالم طؾك أحؽامفا 

 كقػقة بـائفا صقاغتفا وزهنا.الصرفقة مـ حقث بقاُن زماهنا، و

(، ثؿ سقذكر لـا زماكف وسقذكر لـا صريؼَة صقاغتف وبـائف، فذكر الػعؾ الؿاضلفؼال: إول: )

 : كسافرُت أمِس.وزماكف الُؿضل يف إكثرزمان الػعؾ الؿاضل فؼال: )

 .﴿أَتك أمُر اهلل﴾(وآستؼبال بؼريـة: كحق: 

وهذا هق إكثر، ولفذا ُسؿل فعاًل ماضًقا كؼقلؽ: فالػعؾ الؿاضل قد يليت لؾزمـ الؿاضل 

ذهبُت إلك مؽة، ثؿ ُطدُت مـفا، فؽال الػعؾقـ حدث يف الزمـ الؿاضل، هذا إكثر وإصؾ 

فقف، وقد يليت الػعؾ يف الؿاضل واقًعا يف آستؼبال يعـل يف الزمـ القاقع بعد زمـ التؽؾؿ، 

﴾ َأَتكوهذا يؽقن بؼريـة كؼقلف َتَعاَلك:  ﴿
ِ
 يعـل سقليت ٕن هذا يف يقم الؼقامة. [1]الـحؾ: َأْمُر اهلل

ـَ آَمـُقا ﴾وكؼقلف َتَعاَلك:  ِذي ـَ َكَػُروا لِؾ  ِذي  .﴿َقاَل ال 

.وهذه كؾفا أفعال مستؼبؾة يعـل الؼريـة [05]إطراف: ﴿َوَكاَدى َأْصَحاُب الـ اِر َأْصَحاَب اْلَجـ ِة﴾ 

 ماكف آستؼبال.كؼقل: إن الػعؾ الؿاضل هـا ز

 (.وُيصاغ طؾك تسعة طشر بـاًء سبؼ بقاهنا يف الؼسؿ إولثؿ بقـ صقاغتف بـاءه وقال: )

كعؿ طرفـا أن الػعؾ يؽقن طؾك تسعة طشر بـاًء، وكؾفا كؿا رأيتؿ جاءت طؾك صقرة الػعؾ 

ل، الؿاضل، ٕكف إصؾ يف إفعال، والؿضارع وإمر كؿا سقلتقان هؿا تبٌع لؾػعؾ الؿاض
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وتسعة طشر بـاًء درسـاها مـ قبؾ، فؿثاًل: )َفَعَؾ( ذهَب هذا الػعؾ الؿاضل، ويذهب يْػَعؾ، 

 هذا مضارع ذهَب لقس فعاًل آخر صقاغة أخرى بـاء آخر، لؽـ لقس فعاًل آخر.

)ويْذَهب( مضارع ذهَب، واذهب لقس فعاًل ثالًثا، لؽـ صقاغة جديدة ففق أمر ذهَب، وهؽذا 

اغتف ُبقـت يف هذه إبـقة التسعة طشر، إما طؾك َفَعَؾ أو فِعؾ أو فُعؾ، أو فالػعؾ الؿاضل صق

ؾ أو فاَطؾ إلك آخره.  فعؾؾ، أو مزيًدا طؾك أْفَعؾ أو فع 

( أيًضا بقـ زماكف وصريؼة صقاغتف والثاين: الػعؾ الؿضارعثؿ اكتؼؾ إلك الؼسؿ الثاين فؼال: )

لؿعـك والؼرائـ الحال كُلحبؽ. وآستؼبال: كلكا وزماكف بحسب اوبـائف فؼال يف بقان زماكف: )

 (.أذهب إلقف وُأخربه، والُؿضل: كؾؿ يْذَهْب 

فالؿضارع قد يؼع يف زمـ الحال، وهذا إصؾ فقف كلن تؼقل لؿخاصبؽ: )ُأحبَؽ( يعـل 

 ُأحبؽ أن.

 أو أققل لؽؿ: أكا أشرُح لؽؿ هذا الؽتاب يعـل أن.. وهؽذا.

ققطف يف آستؼبال كثقر بدٓلة الحال والؼرائـ كلن تؼقل: )أكا أذهب وقد يؼع يف آستؼبال و

إلك محؿٍد وُأخربه، وأطقد لؽؿ بجقابف( أفعال مضارطة لؽـ زماهنا آستؼبال، وقد يؽقن يف 

 الُؿضل وخاصًة إذا دخؾت طؾقف )َلْؿ( كؼقلؽ: )محؿٌد لؿ يْذهب( يعـل يف الزمـ الؿاضل.

وُيصاغ مـ الػعؾ الؿاضل بزيادة حرٍف مـ أحرف فؼال: ) ثؿ بقـ صريؼة صقاغتف وبـائف

 (.الؿضارطة أكقُت قبؾ أولف: كلْذهب وكْذَهب، وَيذهب وتذهب مـ ذهب

إًذا فالؿضارع لف صريؼٌة ققاسقٌة ُمطردة يف بـائف وصقاغتف، فعرفـا مـ كالم الُؿَصـِّػ أن 

 الؿضارع يمخذ مـ الؿاضل، يعـل أن الؿاضل أصؾ الؿضارع.

سُقبـك طؾقف أحؽام كثقرة صرفقة وكحقية، لؽـ دطقكا كعرف أن صريؼة صقاغتف وبـائف،  وهذا

فالؿضارع يمخذ مـ الؿاضل بزيادة حرٍف مـ حروف الؿضارطة يف أولف، وحروف 
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الؿضارطة أربعة: مجؿقطة يف ققلؽ: )أكقت( الفؿزة، والـقن، والقاء، والتاء. أو )كلْيُت( أو 

 )كليت( أربعة أحرف:

 : الفؿزة، وهذا لؾؿتؽؾؿ مذكًرا أو ممكًثا يؼقل الرجؾ: )أذهُب(.حرف إولفال

 وتؼقل إكثك: )أذهُب(.

 والـقن لؾؿتؽؾؿقـ مذكريـ وممكثقـ يؼقل الرجال: )َكْذَهُب( وتؼقل الـساء: )كذهب(.

 والقاء لؾغائب: محؿٌد يذهُب.

 تذهٌب.والتاء لؾؿخاصب: ُيؼال: أكت تذهُب، ولؾؿمكث الغائبة هـٌد 

 ففذه إحرف وضعتفا العرب لؾدٓلة طؾك الؿضارطة، ولؾدٓلة طؾك كقع الػاطؾ كؿا رأيتؿ.

مـ الؿسائؾ التل ُتبـك طؾك ذلؽ، والؿسائؾ التل ُتبـك طؾقفا كثقرة، لق قؾـا مثاًل: ذهَب فِعؾ 

 ماضل مبـل طؾك الػتح.

 وأما يْذَهب فعؾ مضارع مرفقع وطالمة رفعف الضؿة.

الجؿاطة بذهب فـؼقل: )ذهبقا( فعؾ ماض مبـل طؾك الػتح الُؿؼدر، وبعضفؿ كصؾ واو 

يؼقل: مبـل طؾك الضؿ فؼد تعؾقًؿا وتسفقاًل، وإٓ هق مبـل طؾك الػتح الؿؼدر كؿا شرحـاه يف 

 الـحق الصغقر.

الؿفؿ مبـل طؾك الػتح يعـل أن ذهبقا مثؾ: ذهَب، إٓ أن ذهب مبـل طؾك الػتح الظاهر، 

 ـل طؾك الػتح الؿؼدر.وذهبقا مب

 وأما )يذهبقن( ففذا مضارع مرفقع وطالمة رفعف ثبقت الـقن.

 والؿاضل ما دخؾت فقف الـقن.

إمر مـ ذهبقا يذهبقن: اْذهبقا فعؾ أمر مبـل طؾك حذف الـقن، يعـل مبـل طؾك حذف الـقن 

ب إمر طؾك التل كاكت يف الؿضارع، ٕن الؿضارع أصؾف أمر كؿا سقليت، ولفذا بـقـا إطرا

 الؿضارع، ٕن إمر أصؾف الؿضارع.
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وأما الؿاضل ٓ، لقس أصؾف الؿضارع الؿاضل هق إصؾ إول، فؾفذا يبؼك طؾك أصؾف مبـل 

 طؾك الػتح طؾك كؾ حال.

( أيًضا ُيبقـ زماكف وصريؼة والثالث فعؾ إمرثؿ اكتؼؾ إلك الؼسؿ الثالث مـ إفعال فؼال: )

( فإمر ٓ يؽقن إٓ يف زمان آستؼبال ٓ وزماكف آستؼبال كاْذَهْب ف: )صقاغتف، فؼال يف زماك

 يؽقن يف الؿضل وٓ يف الحال.

وُيصاغ مـ الػعؾ الؿضارع بحذف حرف الؿضارطة وأما صقاغتف فقؼقل طـف الُؿَصـِّػ: )

ٕمر ( فنن كان أولف ساكـًا وضعـا قبؾف هؿزة وصؾ كاْذَهب مـ يْذهب، فاكدحِرج مـ ُيدْحِرج

إكؿا يمخذ مـ الؿضارع، وكقػ يمخذ إمر مـ الؿضارع بطريؼٍة ققاسقة تلخذ الؿضارع 

وتحذف مـف حرف الؿضارطة، فإمر مـ ُيدحرج َدْحرج فؼط تحذف القاء، وُتبؼل كؾ 

 الحروف طؾك ما كاكت طؾقف، ُيدحِرج.

ْؿ. لق قؾت: )َيؼِ  ؿ( َففِّ ْػ قِْػ( وهؽذا تحذف حرف )يتعؾ ؿ( َتَعؾ ؿ. لق قؾت مثاًل: )ُيَػفِّ

 الؿضارطة.

 (.إٓ إذا كان أول إمر ساكـًاقال الُؿَصـِّػ: )

يعـل لق حذفت حرف الؿضارطة فؾؿا حذفت حرف الؿضارطة صار أول إمر ساكـًا مثؾ: 

يْذَهب، لق حذفـا حرف الؿضارطة القاء صار أول إمر الذال، والذال يف يْذَهْب ساكـة، وٓ 

بالساكـ، فـجتؾب هؿزة وصؾ لؾتؿؽـ مـ البدء بالساكـ، وهذا إصؾ يف هؿزة ُيؿؽـ البدء 

القصؾ أهنا ُتجذب بحرف زائد ُيجذب لؾتؿؽـ مـ الـطؼ بالساكـ، فؾفذا تثبت يف البدء 

وتسؼط يف القصؾ ٕهنا ٓ حاجة لفا يف القصؾ، ٕن السؽقن الذي بعدها ٓ يؽقن يف أول 

فت القاء ُبدء إمر بالدال الساكـة فقليت قبؾفا هبؿزة وصؾ الؽالم، فنذا قؾت: يذهب، ثؿ حذ

 فـؼقل: اْذَهب.

 ويْؽُتب كؼقل: اْكُتب، ويجؾِس كؼقل: اْجؾِس.. وهؽذا.
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فُعؾؿ مـ ذلؽ أن إمر ملخقذ مـ الؿضارع، وأن الؿضارع ملخقذ مـ الؿاضل وإمر 

مسللة مـ مسائؾف أحؽام يمخذان بطريؼقـ ققاسققـ، هذا ما يتعؾؼ بالتؼسقؿ إول، ولؽؾ 

 ومسائؾ صرفقة وكحقية ترتتب طؾقف.

 : مـ تؼسقؿات الػعؾ الصرفقة: تؼسقؿ الػعؾ مـ حقث الصحة وآطتالل.التؼسقم الثاين
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 :$ قال المُصَنِّف

وُمعتؾ، الػعؾ مـ حقث الصحة وآطتالل يـؼسؿ تؼسقؿ الػعؾ مـ حقُث الصحة وآطتالل إلك صحقٍح 

 .تسعة أقسام

 
 قال الشارح وفقه اهلل:

هذا التؼسقؿ لؾػعؾ مـ حقث الصحة وآطتالل يعـل أن الحروف بعُضفا حروف صحة، 

وبعُضفا حروف طؾة، ُيؼال: حروف صحة أو حروف صحقحة، وحروف طؾة أو حروف 

معتؾة، فحروف العؾة أو الحروف الؿعتؾة ثالثة أحرف مشفقرة معروفة، وهل إلػ، 

مجؿقطة يف كؾؿة )واي(، ففذه حروف العؾة، وُسؿقت طؾة كؿا سقليت يف باب والقاو، والقاء، 

 اإلطالل واإلبدال لؽثرة ما يحدث فقفا مـ تغققر وقؾب وحذف كالؿرض كالعؾة.

وما سقى هذه إحرف الثالثة تسؿك حروف صحة: كالػاء، والعقـ، والـقن، والفاء.. إلك 

س حرف طؾة، إٓ أكف أشبف الحروف آخره، فبان مـ ذلؽ أن الفؿزة حرف صحقح ولق

 الصحقحة بالؿعتؾة، لؽـف حرف صحقح.

يـؼسؿ الػعؾ مـ حقث الصحة التؼسقؿ هـا بـاًء طؾك ذلؽ: فػل هذا يؼقل الُؿَصـِّػ: )

 وآطتالل تسعة أقسام:

 الصحقح: وهق الخالل مـ حروف العؾة َكَرَكَع وَسَجَد.

 (.َل وَسَعكوالُؿعَتؾ: وهق ما فقف حرف طؾة كقَقَػ وَقا

والصحقح والؿعتؾ وبؼقة إقسام الحؽؿ فقفا سقؽقن بالـسبة إلك الحروف إصؾقة دائًؿا 

ْرف إلك الحروف إصؾقة، فالحروف إصؾقة يف مثاًل: َكَتَب هذه حروف  كـظر يف الص 

 صحقحة. 
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كؼقل:  لق قؾـا مثاًل: )كاَتَب محؿٌد زيًدا( َكاَتَب: هذا فعؾ ماضل، لؽـ صحقح أو معتؾ،

صحقح، ٕن الُحؽؿ لؾحروف إصؾقة الؽاف والتاء والباء، أما إلػ فحرف زائد لقس لف 

 ُحؽؿ هـا.

)َقاَل( هذا فعؾ ُمعتؾ لقجقد إلػ الؿـؼؾبة طـ القاو، وكذلؽ يف )يؼْقل( إًذا فالحؽؿ هـا 

 لؾحروف إصؾقة. كذلؽ )َقَتَؾ وَقاَتؾ(.

 (.ف العؾ ة، والفؿزة، والتضعقػ كَدخَؾ ودحَرَج وَسالؿ: وهق الَخالل مـ حرو: )$قال 

إًذا فالسالؿ يؽقن خالل مـ حروف العؾة، وخالل الفؿزة، وخالل مـ التضعقػ، فبان بذلؽ 

أن السالؿ جزٌء مـ الصحقح، أكت إذا قؾت: )َسَجَد( هذا صحقح وسالؿ، لؽـ لق قؾت: 

 )أَكَؾ( هذا صحقح، لقس سالؿ لقجقد الفؿزة.

( هذا صحقح ولقس بسالؿ لقجقد التضعقػ. لق قؾت مثاًل:  )مد 

( هذا صحقٌح ٓ سالؿ لقجقد الفؿزة والتضعقػ.  )وأز 

إًذا فالسالؿ جزٌء مـ الصحقح ٓجتؿاطفؿا يف السالمة مـ حروف العؾة، لؽـ يزيد السالؿ أكف 

 أيًضا يخؾق مـ حروف العؾة، ومـ الفؿز، ومـ التضعقػ أيًضا.

 (.ا فقف هؿزة كلمَر وسلَل وقرأَ والؿفؿقز: وهق م: )$قال 

 هؿزة يف أول الؽؾؿة مثؾ: أمر، وأكؾ، وأخَذ.

 أو هؿزة يف وسط الؽؾؿة: كـ)سلَل(.

 أو هؿزة يف آخر الؽؾؿة مثؾ: )قَرَأ(.

(. ُيسؿك الؿضع ػ ويسؿك الؿضاطػ، والؿضع ػ أو الؿضاطػ ما والؿضع ػ: )$قال 

ثالثل ُسؿل مضع ػ الثالثل، وإن كان يف فِعٍؾ  فقف حرفان مـ جـٍس واحد، فنن كان يف فِعؾٍ 

وهق كقطان: ُمضعػ الثالثل، وهق ما رباطل ُسؿل الؿضعػ الرباطل، فؾفذا قال الُؿَصـِّػ: )

 (.كاكت طقـف وٓمف مـ جـس كؿد  وأز  وود  



 
62 

 

 . د سليمان العيونيأ

: فقف دآن، ٕن الذال الُؿشددة طـ دالقـ كؿا ففؿـا.  أمد 

ا كاكت فاؤه وٓمف إولك مـ جـس، وطقـف وٓمف الثاكقة مـ ومضع ػ الرباطل: وهق مقال: )

 ( الزاي إولك فاء، والزاي الثاكقة الالم إولك.جـس كزلزَل ووسقَس 

 والالم: يف َزْل هذه طقـ الؽؾؿة.

 والالم الثاكقة: ٓم الؽؾؿة الثاكقة.

قَس، و)دْمدَم، وصْرصَر( إًذا الػاء كالالم إولك، والعقـ كالالم الثاكقة: )زْلزَل( وكذلؽ وس

 هذا ُمضعػ رباطل.

كحـ كعرف أن هذه الؿصطؾحات، ٕكـا سـستعؿؾفا فقؿا بعد، إذا كان الػعؾ ُمضعًػا ثالثًقا 

فحؽؿف كذا، وإذا كان الػعؾ ُمضعًػا رباطًقا فحؽؿف كذا حقـ ذاك: ما يسلل الطالب: ما معـك 

رة يف الؿستؼبؾ، فالبد مـ أن تػفؿفا ُمضعػ ثالثل، أو مضعػ رباطل الؽؾؿة ُتستعؿؾ بؽث

 قبؾ أْن كبـل طؾقفا أحؽاًما ومسائؾ قادمة.

 (.والؿثال: وهق ما كاكت فاؤه حرف طؾة كققَػ ويئَس : )$قال 

ققلف: )ما كاكت فاؤه( يعـل الحرف إصؾل إول، ما تؼقل: أول حرف ٓ ما يصؾح، فاؤه 

طَد وِرَث، مثؾ: َيئَس َيبَِس، صبًعا ولـ تليت يعـل حرفف إصؾل إول حرف طؾة مثؾ: وقَػ و

 إلػ ساكـة، وٓ تؽـ يف أول الؽؾؿة.

 (.وإْجَقف: وهق ما كاكت طقـُف حرف طؾة كؼاَل وصاَم، واكؼادَ صقب قال: )

والؿراد بـ)طقـف( يعـل الحرف إصؾل الثاين مثؾ: قاَم، هذا الحرف الثاين، صاَم الحرف 

 الثاين.

( طقـ الؽؾؿة يف هذه الؽؾؿة: الرابع، وهق إلػ الؿـؼؾبة طـ واو، لقس الثاين، واْكَؼادَ قال: )

ولؽـ الحرف الثاين هق الحرف إصؾل، ٕن )اْكَؼاَد( اْكَػعَؾ مـ قاَد يؼقُد، هات اكػعؾ مـ قاَد 

يؼقُد ستؼقل: اْكَؼَقَد واو متحركة قبؾفا فتحة تـؼؾب ألػ، ففذه قاطدة كبقرة جًدا يف الؾغة، 
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اكؼؾبت القاو ألًػا فؼال: )اْكَؼاَد( فالعقـ الحرف إصؾل الثاين، وهـا اطتؾ فـؼقل: اْكَؼاد هذا ف

 أجقف.

 (.والـاقِص: وهق ما كاكت ٓمف حرف طؾة: كسعك، ورَمك، وصؾ ك، واهتَدى: )$قال 

ٓمف ياء، سعك: ٓمف حرف طؾة، وٓمف ياء، اكؼؾبت ألًِػا، ورَمك ٓمف ياء اكؼؾبت ألًػا، وصؾ ك: 

واهتَدى: الالم إلػ التل اكؼؾبت طـ القاء )اْهَتَدى: اْفَتَعَؾ( مـ هَدى يفِدي ثالثل. اقؾبف إلك 

 اْفَتعؾ اْهَتدى.

 (.والؾِّػقػ: وهق ما فقف حرفا طؾةٍ : )$ثؿ قال 

إًذا فالؾػقػ ما كان فقف حرفان مـ حروف العؾة َلػقػ ُسؿل لػقًػا لؽثرة حروف العؾة فقف: 

 بة الؾػقػ التل التػت أغصاهنا بعضفا ببعض.كالغا

 والؾِّػقػ: وهق ما فقف حرفا طؾة، وهق كقطان:قال: )

 (.مػروٌق: وهق ما فقف حرفا طؾٍة بقـفؿا حرٌف صحقح كقَفك، ووَقك

 وَفك: حرف طؾة القاو: والقاء الؿـؼؾبة ألًػا بقـفؿا حرف صحقح الػاء.

 بـقفؿا قاف، حرفا طؾة بـقفؿا حرٌف صحقح.وَقك: القاو وإلػ الؿـؼؾبة طـ القاء 

( حرفا طؾة لؿ يػصؾ بقـفؿا حرٌف صحقح، بؾ ومؼروٌن: وهق ما فقف حرفا طؾة متجاوران)

.
َ
 متجاوران مثؾ: هقى، وهِقَي، وحقل

 إًذا فالػعؾ مـ حقث الصحة وآطتالل يـؼسؿ تسعة أقسام.

العؾؿقة إلك الؿعـك والؿصطؾحات يف الـحق والصرف طؿقًما مـ أقرب الؿصطؾحات 

الؾغقي، تعرفقن الؿصطؾحات العؾؿقة يعـل هق ما اصطؾح طؾقف أهؾ هذا العؾؿ، الؿصطؾح 

هق الؾػظ الؼؾقؾ الدال طؾك معـًك كثقر، بدل ما يلتقن هبذا الؿعـك الؽثقر كؾ مرة يصطؾحقن 

ب طؾك لػظ معقـ، إذا ققؾ: فُفؿ يؼصدون هذا الؿعـك الؽثقر، ومصطؾحات العؾقم تؼرت

وتبتعد طـ الؿعـك الؾغقي، ولفذا دائًؿا ُيعرفقن لغًة واصطالًحا، الؿصطؾحات الـحقية 
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والصرفقة مـ أقرب الؿصطؾحات إلك الؿعاين الؾغقية صحقح، يعـل صحت حروفف مـ 

حروف العؾة معتؾ يعـل اطتؾ بعض حروفف سالؿ َسؾؿ مـ حروف العؾة والفؿزة 

 ف طؾة أكثر مـ حرف مـ جـٍس واحد.والتضعقػ، ُمضعػ يعـل فقف أكثر مـ حر

 أجَقف: قاَم اكظر العؾة صار يف جقف الؽؾؿة يعـل يف وسط الؽؾؿة.

 كاقص حرف طؾة يف آخر الؽؾؿة، فنذا قؾت مثاًل: )دطا( كلن الؽؾؿة حرفقـ.

والثالث: ألػ، إلػ كص حرف، لقس بحرف، فؾفذا يؼقلقن: حروف الؿد مد صقيؾ أو 

قن: فتحة صقيؾة، والقاو الؿدية ضؿة صقيؾة، والقاء الؿدية كسرة حركة صقيؾة، إلػ يؼقل

صقيؾة، يعـل ٓ هل حركة وٓ هل حرف، يعـل بقـفؿا فنذا قؾت: )دطا( كلن الؽؾؿة كؼصت 

 حرًفا، وهؽذا الـاقص الؾػقػ شرحـاه قبؾ قؾقؾ.. وهؽذا.

 : إقسام إخقرة إربعة داخؾة يف الؿعتؾ؟السؤال

ْرف تؼقل: إن الػعؾ مـ حقث الصحة  هذا سمال الجواب: مفؿ يؼقل: بعض كتب الص 

وآطتالل يـؼسؿ قسؿقـ صحقح ومعتؾ، فالصحقح: ما َسؾِؿ مـ حروف العؾة، والؿعتؾ: ما 

فقف حرف طؾة أو أكثر، ثؿ تليت إلك الصحقح وُتؼسؿف إلك سالؿ ومفؿقز ومضعػ، ثؿ تليت 

جقف اطتؾت طقـف، وكاقص اطتؾت ٓمف، ومثال إلك الؿعتؾ وُتؼسؿف إلك مثال اطتؾت فاؤه، وأ

لؽـ « شذى الَعْرف»فقف حرفا طؾة، وهذا التؼسقؿ غقر صحقح، ومؿـ ذكر هذا التؼسقؿ كتاب 

هذا التؼسقؿ غقر صحقح، ولقس هق التؼسقؿ الذي يذكره الصريف يف كتبفؿ، وكلن الذي قسؿ 

لؽـ هذا التؼسقؿ هبذه الطريؼة  هبذه الطريؼة مـ الؿتلخريـ والؿعاصريـ أراد مجرد التسفقؾ،

يعـل ُيخالػ مؼصقد الصرفققـ، والصرفققن يجعؾقن التؼسقؿ إلك تسعة أقسام، فالػعؾ )ود ( 

طؾك تؼسقؿ الصرفققـ تؼقل فقف: إكف مثال لؾؿضعػ، مثال: اطتؾ ت فاؤه ُمضعػ لقجقد 

 حرفقـ صحقحقـ.
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( كؼقل: مفؿقز ومضعػ، وما )وأَتك( كؼقل: مفؿقز وكاقص صبًعا ومعتؾ، لق قؾـا مثاًل  : )أز 

( أكف مثال وٓ تؼقل: أكف  إلك ذلؽ، لؽـ طؾك تؼسقؿ بعض الؿعاصريـ يجب أن كؼقل يف )ود 

( طؾك هذا التؼسقؿ ُمعتؾ،  ُمضع ػ، ٕن طـدك يف البداية قسؿقـ: صحقح، ومعتؾ، )ود 

ـظر يف أقسام خالص ما يؿؽـ تـظر يف أقسام الصحقح، ٕن الػعؾ خرج مـذ البداية ست

( يلخذ أحؽام الؿضع ػ الصرفقة التل  الؿعتؾ فؼط تؼقل مثال: وهذا غقر صحقح، فـ)ود 

 ستليت، إذا كان الػعؾ ُمضعًػا فؾف أحؽام تليت الػعؾ ود  يدخؾ يف أحؽام الؿضعػ، وهؽذا.

مثال تلخذ حؽؿ الؿثال، ومضعػ تلخذ حؽؿ الؿضعػ، لؽـ لق قؾـا طؾك تؼسقؿ 

فؼط مثال معـك ذلؽ: أن يف الؿستؼبؾ إذا قؾـا: الُؿضعػ حؽؿف كذا وكذا لـ  الؿعاصريـ هذا

يدخؾ ود  يف هذا الحؽؿ، مع أن ود  وكحقها تدخؾ، ٕهنا مضعػة وتدخؾ، يعـل مثاًل يف 

أحؽام الؿضعػ يؼقل لؽ: الؿضعػ إذا ُأسـد إلك ضؿقٍر متحرك تػؽ تضعقػف، فتؼقل: )ود  

.محؿٌد( لؽـ اكسبف لتاء الؿ ( مد  مدت   تؽؾؿ تؼقلؽ )َوِدت 

وود  أيًضا تػؽ تؼقل: َوِدت  معـك ذلؽ أكف يلخذ حؽؿ الؿضعػ، فنخراجف مـ الؿضعػ غقر 

 صحقح، بؾ يلخذ حؽؿ الؿضعػ.
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 . د سليمان العيونيأ

 :$ قال المُصَنِّف

تؼسقؿ الػعؾ مـ حقث التصرف والجؿقد إلك متصرف وجامد، الػعؾ مـ حقث التصرف 

 أقسام.ثالثة والجؿقد يـؼسؿ 

 

  :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

ف كػسف معـك ذلؽ أكف يقجد لف أكثر مـ حؾ،  هذا التؼسقؿ متصرف وجامد  يؼقل: فالن ُيصرِّ

 أكثر مـ ِصرفة.

كذلؽ بعض إفعال تتصرف طؾك جؿقع إوجف الؿؿؽـة، وإوجف الؿؿؽـة يف الػعؾ أن 

الثالث، فلكثر إفعال يف الؾغة العربقة متصرفة تليت ماضًقا ومضارًطا وأمًرا، هذه صقر الػعؾ 

ًفا تاًما يعـل صقرها تامة ماض، ومضارع، وأمٌر:  تصر 

 ذهب يذهب اْذَهب، ودحرج ُيدحِرج َدْحِرج.

 وَصؾؼ يـطؾُِؼ اْكَطؾِؼ.

 واْسَتخَرج يستخرج اْسَتْخِرج.

 صقر تامة تؼقل: هذا متصرف تصرًفا تاًما.

واحد مـ هذه الصقر بؼل لفا مـ صقرتان كؼص واحد فؼط هـاك أفعال قؾقؾة كؼص مـفا 

 قؾقؾ، مثؾ الػعؾ: أوشَؽ تؼقل: أوشَؽ محؿٌد أن ُيسافر.

ضارع  : يقشؽ محؿٌد أن ُيسافر.م 

 : ٓ يليت أمر: فال تؼؾ: أْوِشؽ يا محؿد أن ُتسافر.وإمر

يعـل لؿ  هـاك أفعال كؼصت صقرتقـ بؼل لفا صقرة واحدة، هذه يسؿقهنا جامدة طؾك صقرة

تلت إٓ طؾك صقرة جؿدت طؾك صقرة واحدة إما ماضل، ما يف مضارع وٓ أمر، مثؾ: 

)َلْقَس( فعؾ ماضل كؿا طرفـا يف الـحق لؼبقلف تاء التلكقث الساكـة، محؿٌد لقَس بخقاًل، وهـٌد 

يؼبؾ تاء التلكقث الساكـة يعـل فعؾ ماضل، مضارطف ما فقف يؾقس، أمره ما يف  ،لقست بخقؾة
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ًٓ أمر، ما لِ  ْس، كؼقل: هذا فعؾ جؿد طؾك صقرة الؿاضل جامد، هاِت ما طـدك أو هاِت مثا

ماضقف أو مضارطف؟ ما فقف، هذا جؿد طؾك صقرة إمر، فالذي لف صقرة واحدة كسؿقف جامد 

طؾك هذه الصقرة، والذي هؾ صقرتان يتصرف تصرًفا كاقًصا، والذي لف ثالث صقر متصرف 

 التؼسقؿ بحسب التصرف والجؿقد.تصرًفا تاًما، هذا 
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 . د سليمان العيونيأ

 :$ قال المُصَنِّف

التصرف التام: وهق ما أتك مـف صقر الػعؾ الثالث، الؿاضل والؿضارع وإمر وهق أكثر 

 .إفعال كذهب يذهُب اْذَهْب 

 .وهق ما أتك مـف صقرتان فؼط: وهق كقطانوالتصرف الـاقص: 

 
 قال الشارح وفقه اهلل:

 (.بقان لقاقع الؾغةوهق كقطان ققلف: )

القاقع العؼؾل آحتؿال العؼؾل يعـل يحتؿؾ أكثر مـ هذه الصقر، لؽـ الؿقجقد يف القاقع 

الؾغقي فؼط هذان الـقطان، وهق كقطان: ما أتك مـف ماٍض ومضارٌع دون إمر، كؽاَد َيؽاُد 

ُتسافر، وكذلؽ  تؼقل: )كاَد محؿٌد ُيسافر( )وَيؽاد محؿٌد ُيسافر( ولقس هـاك: كِْد يا محؿد

 أوشَؽ كؿا قؾـا قبؾ قؾقؾ، وهل أفعال لقست كثقرة.

ف الـاقص: قال: ) وما أتك مـف مضارٌع وأمٌر، دون الؿاضل، والـقع الثاين مـ الـاقص: التصر 

ر، ويا محؿد َذْر الشر مضارع وأمر، وهؿا فعالن: َيَدُع َدْع، وَيَذُر َذرْ  ( تؼقل: محؿٌد يَذُر الش 

 ك ماضل، وَذَر محؿٌد الشر.ولؽـ لقس هـا

 وكذلؽ يدُع وَدْع ما يف وَدَع ماضل.

إًذا فـاقص التصرف يـؼصف إما أن يـؼصف إمر يعـل يف ماضل ومضارع مثؾ: َكاَد َيؽاُد، وإما 

أن يـؼصف الؿاضل يعـل فقف مضارع وأمر يف قسؿ ثالث يـؼصف الؿضارع بس ما فقف هذا 

 ؾغة.احتؿال طؼؾل، لؽـ غقر مقجقد يف ال

 ( يعـل جؿَد طؾك هذه الصقرة، والَجامد: وهق ما أتك مـف صقرٌة واحدةقال الُؿَصـِّػ: )

( ما يف يعسق وِطْس، وكِعؿ «كَطَس »و « لْقَس »هق ثالثُة أكقاع: ما جؿد طؾك صقرة الؿاضل كـ )

وبئَس يف الؿدح والذم تؼقل: محؿٌد كِعؿ الرجؾ، بس ما يف محؿٌد يـُعؿ الرجؾ، أو محؿد 

 أْكِعؿ الرجؾ ما لف مضارع وٓ أمر.
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 (.كقفقط( وهذا كادر )ما جؿد طؾك صقرة الؿضارعقال الثاين: )

قالقا: ما زال محؿٌد َيفْقط يعـل يصح وُيسبب جَؾبة، ومـف ملخقذ هايَط ُيفايط ُمفايطًة هذا 

 معـك فصقح.

ثؾ: تعال، لقس فقف ( مثؾ: هات، مث ؾـا بف قبؾ قؾقؾ، وموالثالث: ما جؿَد طؾك صقرة إمر)

 ماض أو مضارع.

 ففذا تؼسقؿ الػعؾ إلك متصرٍف وجامد.

 كـتؼؾ إلك التؼسقؿ الرابع لؾػعؾ كحاول أن كـتفل مـ تؼسقؿات الػعؾ.
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 . د سليمان العيونيأ

 :$ قال المُصَنِّف

 تؼسقؿ الػعؾ مـ حقث الؾزوم والتعدي إلك ٓزٍم ومتعٍد.

 الػعؾ مـ حقث الؾزوم والتعدي يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

ًٓ بف كؼعد زيد وقاَم.: الالزم  وهق الذي يرفع فاطاًل وٓ يـصب مػعق

ًٓ بف كسؿع زيد الؼرآن، وقرأه، وحػظف.  والؿتعدي: وهق الذي يرفع فاطاًل، وٓ يـصب مػعق

 وضابطفؿا: آتصال هباء الغائب، فالػعؾ الؿتعدي يتصؾ هبا كسؿعف.

 والالزم: ٓ يتصؾ هبا، فال يؼال فعده.

 
 قه اهلل:قال الشارح وف

 ( مـ حقث الؾزوم والتعدي.ٓزم ومتعدٍ هذا التؼسقؿ إلك )

 الؾزوم: يعـل يؾزم الشلء ويِؼػ طـده.

 والتعدي: يعـل يتعداه إلك ما بعده.

فالػعؾ إما أن يؾزم الػاطؾ يعـل يؽتؿؾ معـاه بالػاطؾ وٓ يحتاج إلك مػعقٍل بف: جؾس 

 محؿٌد، خالص اكتؿؾ معـك )جؾَس(.

كجح الطالُب، اكػتح الباُب، سؼَط الؼؾُؿ، الػعؾ هـا تؿ معـاه بالػاطؾ، ولقس ذهب الرجؾ، 

 هـاك حاجة لؾؿػعقل بف، هذا ُكسؿقف ٓزم.

وأما الؿتعدي: ففق الذي يلخذ فاطاًل، ثؿ يتعداه لؿػعقٍل بف يعـل أن معـاه ٓ يتؿ بالػاطؾ، بؾ 

ًٓ بف كؼقلؽ: )قرأ محؿٌد( ماذا قرأ؟ إ قرأ محؿٌد لك أن ما تؿ الػعؾ: ٓبد أن يلخذ مػعق

.. وهؽذا. فالالزم الؼرآَن، وكتب محؿٌد الواجَب، وفتَح محؿٌد الباَب، وضرب محؿٌد الؾِّص

 ُسؿل ٓزًما ٕكف يؾزم الػاطؾ يعـل يؽتؿؾ معـاه بالػاطؾ.

 والُؿتعدي ُسؿل متعدًيا: ٕن معـاه ٓ يؽتؿؾ بالػاطؾ، بؾ ٓبد أن يتعداه إلك مػعقٍل بف.

 الػعؾ مـ حقث الؾزوم والتعدي يـؼسؿ إلك قسؿقـ:يؼقل الُؿَصـِّػ: )
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ًٓ بف كؼعد زيد وقاَم.الالزم  : وهق الذي يرفع فاطاًل وٓ يـصب مػعق

ًٓ بف كسؿَع زيٌد الؼرآَن، وقرأه، وحػَظفُ والؿتعدي ( : وهق الذي يرفع فاطاًل، وٓ يـصب مػعق

ٌة بالـحق: فاطؾ، ومػعقل بف، فؾف طالق فؾفذا واضح أن هذا التؼسقؿ الصريف لف طالقٌة ققي

ُيدرس أيًضا باب التعدي والؾزوم يف الـحق، وما يتعؾؼ باإلطراب، وهـا ُيدرس ما يتعؾؼ 

 بتؼسقؿ الػعؾ إلك هذيـ الـقطقـ.

ففؿا بطريؼة، كحـ  رأيتؿ أن أكـا يف الشرح شرحـا الؾزوم والتعدي بطريؼة، والؿصـػ طر 

الػاطؾ ما يحتاج مػعقل بف، ومتعدي ما يؽتؿؾ معـاه بالػاطؾ حتك يلخذ قؾـا: الالزم يؾزم 

ًٓ بف، والؿتعدي يرفع فاطاًل مػعقل بف، فالؿصـػ قال: ) الالزم يرفع فاطاًل وٓ يـصب مػعق

ًٓ بف  ( هذا صحقح وهذا صحقح.وٓ يـصب مػعق

ؿؽ بشرٍح أسفؾ مـ يليت صالب ويؼقل: ما ففؿت ٓ هبذا الشرح وٓ هبذا الشرح، كؼقل: ُكػف

ذلؽ ُكعطقؽ ضابًطا لػظًقا، ضابط لػظل: الضقابط الؾػظقة: سفؾة طؾك الطالب قال 

 .وضابطفؿا: آتصال هباء الغائبالُؿَصـِّػ: )

 فالػعؾ الؿتعدي يتصؾ هبا كلسؿعف. 

( فػتح يتصؾ هبا إلغاء فتحف، هذا متعدي، وجؾَس ما والالزم: ٓ يتصؾ هبا، فال يؼال َقَعَدهُ 

ؼقل: جؾَسف كؼقل: جؾس طؾقف، ٕن هذا ٓزم، وصؾَب صؾبف، وأخَذ أخذه، وَفِفَؿ ففؿُف، وَطؾَِؿ ك

 طؾِؿف، وذهب ما يف ذهبف، استؿع استؿع إلقف، سؿعف متعدي، لؽـ استؿَع ٓزم.

م: )َكُرم: ما يف َكُرمف ٓزم، لؽـ أكرَم: أكرمف ُمتعدي.  مف. فالؿتعدي يؼبؾ هاء الغائب، وكرَّ كر 

 الزم ٓ يؼبؾفا.وال

  د عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ه ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترُ 

 

 

 أن يؼ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  مق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عرُ  

 اكتفقـا مـ تؼسقؿ الػعؾ إلك متعٍد وٓزم.  
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 . د سليمان العيونيأ

 :$ قال المُصَنِّف

 تؼسقؿ الػعؾ مـ حقث ِذكر الػاطؾ إلك مبـل لؾؿعؾقم، ولؾؿجفقل.

 الػعؾ مـ حقُث ذكر الػعؾ وطدم ذكره يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 ُذكر فاطُؾُف، كَحِػَظ محؿٌد الؼرآَن. الؿبـل لؾؿعؾقم: وهق ما

 والؿبـل لؾؿجفقل: وهق ما لؿ ُيذكر فاِطُؾُف، وُأكقُب طـف غقره كُحِػَظ الؼرآُن.

 والذي يـقب طـ الػاطؾ أربعة أشقاء:

 إول: الؿػعقل بف، وٓ يؽقن غقره مع وجقده، كحق ُقضل إمر.

 الثاين: الؿػعقل الؿطؾؼ، كُجؾس جؾقٌس صقيؾ.

 : ضرف الزمان، أو ضرف الؿؽان، كُجؾس الققُم.الثالث

 الرابع: الجار والؿجرور: كُجؾس يف البقت.

 وبـاء الؿاضل بضؿ أولف وكسر ما قبؾ آخره كُحِػظ.

 وبـاء الؿضارع بضؿ أولف وفتح ما قبؾ آخره كُقحػظ.

 
 قال الشارح وفقه اهلل:

 التؼسقؿ لؾػعؾ مـ حقث ِذكر الػاطؾ وطدم ِذكر الػاطؾ.

طرفـا يف الـحق أن لؽؾ فعٍؾ فاطاًل، هذه قاطدة طؼؾقة ولغقية، ما يف فعؾ هؽذا يؼع بـػسف لؽؾ 

فعٍؾ فاطؾ، هذا متػؼ طؾقف، لؽـ يف الؾغة: قد تذكر الػاطؾ ُتصرح بذكر الػاطؾ وربؿا ٓ 

 لؾؿعؾقم 
ٌ
ُتصرح بذكر الػاطؾ لسبٍب مـ إسباب، فنذا ذكرَت الػاطؾ فـؼقل: هذا الػعؾ مبـل

 لؾؿجفقل يعـل أن فاطؾف لؿ ي
ٌ
عـل فاطؾف مذكقر، وإذا لؿ تذكر الػاطؾ فـؼقل: إن الػعؾ مبـل

 ُيذكر.
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معـك تؼسقؿ الػعؾ إلك مبـل لؾؿعؾقم ومبـل لؾؿجفقل: باطتبار ِذكر الػاطؾ وطدم ِذكره ٓ 

، وإكؿا باطتبار ِذكر الػاطؾ الؿبـل لؾؿعؾقم طد ًٓ م ِذكره باطتبار كقن الػاطؾ معؾقًما أو مجفق

 مبـل لؾؿجفقل.

لؿاذا ٓ ُيذكر الػاطؾ؟ ٕغراض بالغقة هذه بالغة ٓ كحق وٓ َصْرف، إما احتؼاًرا لف، أو خقًفا 

طؾقف، أو خقًفا مـف، أو تعظقًؿا لف أكف معؾقم إلك حد ما يحتاج إلك أن تذكره، فػل أغراض 

ؽ أن تذكر لـا الػعؾ الذي حدث،  وٓ هتتؿ بذكر الػاطؾ، ِذكر كثقرة لعدم الذكر، أو أكؽ هؿ 

الػاطؾ ما لف فائدة، فلغراض كثقرة تجعؾؽ ٓ تذكر الػاطؾ، مـفا الجفؾ بف ربؿا ما تعرفف، 

لؽـ يف أغراض أخرى أيًضا، فنذا خرجت ووجدت السقارة مسروقة ما تعرف مـ سرقفا، 

فتَح الحارُس تؼقل: ُسرقت السقارُة، أخربتـا بالػعؾ، لؽـ ما ذكرت الػاطؾ، لؽـ لق قؾت: )

الباَب( الػعؾ فتَح فاطؾف الحارس مذكقر، لؽـ ُسرقت السقارة لؿ ُيذكر الػاطؾ، فـؼقل: 

)ُسِرق( مبـل لؾؿجفقل )وفتح الحارس( الباب هذا فعؾ مبـل لؾؿعؾقم، ٕن فاطؾف مذكقر، 

تَِح الباب  لؽـ لق قؾت: )  ( ما ذكرت فاطؾف كؼقل: هذا مبـل لؾؿجفقل.ف 

 ختصار.مداخؾة: لؿجرد آ

 الشقخ: قد يؽقن لؿجرد آختصار، هذا كؾف معاين بالغقة.

 الػعؾ مـ حقُث ذكر الػعؾ وطدم ذكره يـؼسؿ إلك قسؿقـ:لذلؽ يؼقل الُؿَصـِّػ: )

 الؿبـل لؾؿعؾقم: وهق ما ُذكر فاطُؾُف، كَحِػَظ محؿٌد الؼرآَن.

 (.ُحِػَظ الؼرآُن.والؿبـل لؾؿجفقل: وهق ما لؿ ُيذكر فاِطُؾُف، وُأكقُب طـف غقره ك

وهذا الؿقضقع لف طالقٌة ققيٌة بالـحق يف )باب الػاطؾ وكائب الػاطؾ( فإصؾ يف الػعؾ أن 

تذكر فاطؾف، فتؼقل: )قرأ محؿٌد الؼرآَن( فِعؾ وفاطؾ ومػعقل بف، لؽـ يجقز يف الؾغة أن 

 تحذف الػاطؾ لغرٍض مـ إغراض السابؼة.

 إذا حذفت الػاطؾ تعؿؾ طؿؾقـ:
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 بعد الػاطؾ.طؿؾ 

 وطؿاًل قبؾ الػاطؾ.

فالعؿؾ الذي قبؾ الػاطؾ الؿحذوف أن تؼؾب الػعؾ مـ مبـٍل لؾؿعؾقم إلك مبـٍل لؾؿجفقل، 

قرأ والػعؾ الذي بعد الػاطؾ الؿحذوف أن ُتـقب طـف شقًئا ُمـابف يلخذ إطرابف، فنذا قؾت: )

مبـٍل لؾؿعؾقم إلك مبـل ( سـحذف محؿًدا ثؿ كليت لؾػعؾ قبؾف وكؼؾبف مـ محؿٌد الؼرآنَ 

لؾؿجفقل فـؼقل: ُقرئ ثؿ كليت لؾؿػعقل بف )الؼرآَن( وكضعف مؽان الػاطؾ وكعطقف إطراب 

فـؼقل: الؼرآُن، فتؽقن الجؿؾة ُقرئ الؼرآُن، ُقرئ الؼرآُن، الؼرآن فاطؾ  -يعـل الرفع-الػاطؾ 

 ٓ، لقس هق الذي قرأ.

صقب، ٓ فاطؾ وٓ مػعقل بف، ُيسؿقف صقب مػعقل بف ٓ، ٕكف مرفقع، والؿػعقل بف مـ

 الـحقيقن كائب فاطؾ، مػعقل بف قام مؼام الػاطؾ وأخذ إطرابف.

 إًذا كريد أن كتؽؾؿ طؾك مسللتقـ:

إشقاء التل تـقب طـ الػاطؾ بعد حذفف، والػعؾ كقػ كؼؾبف وكحقلف مـ مبـٍل لؾؿعؾقم إلك 

إشقاء التل تـقب طـ الػاطؾ بعد  مبـل لؾؿجفقل، قال الُؿَصـِّػ يف الؿسللة إولك يف

 والذي يـقب طـ الػاطؾ أربعة أشقاء:حذفف: )

 إْمرُ »إول: الؿػعقل بف، وٓ يؽقن غقره مع وجقده، كحق 
َ
حـا بالػاطؾ لؼؾـا: «ُقِضل ( لق صر 

ُحذف الػاطؾ هـا لغرٍض بالغل وهق التعظقؿ كقكف معؾقًما فبـقـا الػعؾ « قضك اهلل إمرَ »

ِضَي،  لؾؿجفقل فؼضل « ُقضل إمرُ »وأتقـا بالؿػعقل بف، ووضعـاه مؽان الػاطؾ ورفعـاه: ق 

( فعؾ ماض مبـل لؾؿجفقل )  كائب فاطؾ مرفقع.وإمر 

 (الثاين: الؿػعقل الؿطؾؼ، كُجؾس جؾقٌس صقيٌؾ قال: )



  

 

75 

 
 شرح كتاب الصرف الصغير

( جؾقًسا: مػعقل مطؾؼ؛ ٕكف مصدر جؾَس محؿٌد جؾوًسا طوياًل إصؾ لق صرحـا بالػاطؾ: )

ـصقب بعد فِعؾف، احذف الػاطؾ حذفـا محؿٌد بـقـا الػعؾ لؾؿجفقل ُجؾَِس الذي أكبـاه مـاب م

 الػاطؾ الؿػعقل الؿطؾؼ جؾقٌس فرفعـا، ُجؾَِس جؾقٌس.

وصقيٌؾ: هذا كعت يتبع ما قبؾف يف اإلطراب، إن قؾت: جؾس محؿٌد جؾقًسا فُؼؾ: صقياًل، وإن 

 قؾت: ُجؾِس جؾقٌس، تؼقل: صقيٌؾ.

الؿػعقل الؿطؾؼ لعدم وجقد الؿػعقل بف، ٕكف قال: الؿػعقل بف ٓ يـقب غقره معف  هـا كاب

 وجقده.

هـا ما يف مػعقل بف، ٓن الػعؾ ٓزم )جؾَس( ما يف مػعقل بف، فـليت بالؿػعقل الؿطؾؼ لؽل 

 يـقب مـاَب الػاطؾ.

محؿٌد الققَم، ( إصؾ جؾَس الثالث: ضرف الزمان، أو ضرف الؿؽان، كُجؾس الققمُ قال: )

الققم ضرف زمان مـصقب، حذفـا الػاطؾ محؿٌد، بـقـا الػعؾ لؾؿجفقل ُجؾَِس، ثؿ أتقـا لظرف 

الزمان، وأكبـاه مـاب الػاطؾ يعـل وضعـاه مؽان الػاطؾ ورفعـا فـؼقل: ُجؾَس الققُم، فالققم 

 كائب فاطؾ لعدم وجقد الؿػعقل بف.

( يعـل جؾَس محؿٌد يف البقِت حذفـا محؿٌد البقتالرابع: الجار والؿجرور: كُجؾس يف قال: )

وبـقـا الػعؾ لؾؿجفقل ُجؾَِس، ثؿ جعؾـا الجار والؿجرور مـاب الػاطؾ، هذا ما يتعؾؼ 

 بإشقاء التل تـقب طـ الػاطؾ بعد حذفف.

بؼقة كقػقة بـاء الػعؾ لؾؿجفقل كقػ كؼؾبف كحقلف مـ مبـل لؾؿعؾقم إلك مبـل لؾؿجفقل؟ 

 م طرفـاه مـ قبؾ فعَؾ أو فِعؾ أو فُعؾ، أو بؼقة صقغ الؿجرد والؿزيد.الؿبـل لؾؿعؾق

وبـاء الؿاضل بضؿ أولف وكسر ما قبؾ آخره أما بـاؤه لؾؿجفقل فقؼقل فقف الُؿَصـِّػ: )

ِػظ»  .«كح 
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( معـك ذلؽ أكؽ إذا أردَت أن تبـل «ُيحػظُ »وبـاء الؿضارع بضؿ أولف وفتح ما قبؾ آخره كـ

بد أن تضؿ الحرف إول طؾك كؾ حال، ثؿ إذا كان الػعؾ ماضًقا تؽسر الػعؾ لؾؿجفقل فال

ما قبؾ إخقر، وإذا كان مضارًطا تػتح ما قبؾ إخقر، فػتح ُفتِح ويػتُح ُيػتُح، ودحرَج ُدْحِرج 

 وُيدحِرُج ُيدحَرُج.

ين ما قؾـا: َدْحَرَج هذه أربعة حروف، كبـقف لؾؿجفقل بضؿ إول وكؽسر ما قبؾ أخر، والثا

تعرّضـا لف، فقبؼك طؾك كػس حركتف يف الػعؾ الؿبـل لؾؿعؾقم السؽقن دحرَج ُدحِرَج الذي ٓ 

ُيذكر حؽؿف يبؼك طؾك حؽِؿِف السابؼ، ففذا خالصة بـاء الػعؾ لؾؿجفقل، وبذلؽ كـتفل مـ 

الؼسؿ الثالث، وهق يف إحؽام الصرفقة يف الػعؾ، يبؼك لـا قسؿان: الرابع وهق يف َصْرف 

ٕسؿاء، وصرف إسؿاء صقيؾ، قؾـا: إسؿاء دائًؿا تغؾب إفعال والحروف يف الـحق ا

والصرف، ثؿ الؼسؿ إخقر يف إحؽام الؿشرتكة وأمؾـا إن شاء اهلل أن كـتفل مـ الؽتاب يف 

 الققت الؿؼرر وجزاكؿ اهلل خقًرا.

 واهلل أطؾؿ.

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.
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 الرابعالدرس 

اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وأصحابف  بسؿ

 أجؿعقـ.

 أما بعد:

 مـ شرح ثالثة أقسام مـ هذا الؽتاب: -بحؿد اهلل وتقفقؼف-بإمس كـا قد اكتفقـا 

 فؽان إول: طـ أبـقة إسؿاء وإفعال.

 طـ الؿقزان الصريف.وكان الؼسؿ الثاين: 

 لؼسؿ الثالث: طـ إحؽام الصرفقة لؾػعؾ.وكان ا

 (.يف إحؽام الصرفقة لالسؿكبدأ الققم إن شاء اهلل بالؼسؿ الرابع: )
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 :$ قال المُصَنِّف

 الرابع: َصْرف إسؿاء.الؼسؿ 

 يف هذا الؼسؿ كدرس مقضقطات وتؼسقؿات صرفقة لالسؿ، وهل ستة:

 تؼسقؿ آسؿ إلك صحقح وُمعَتؾ.

ر وممكث.وتؼسقؿ آسؿ   إلك مذك 

 وتؼسقؿ آسؿ إلك مػرد ومثـك وجؿع.

 وتؼسقؿ آسؿ إلك جامد ومشتؼ.

 والتصغقر، والـسب.

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

ذكركا بإمس أن َصْرف إسؿاء أكثر مـ َصْرف إفعال، فالؾغة أكثرها أسؿاء، فؾفذا تجد 

ْرف يف أحؽام إسؿاء، فؾفذا ستجدوا أن يف َصْرف  أكثر الـحق، وكذلؽ تجد أكثر الص 

، وسقدرس الُؿَصـِّػ يف هذا الؿختصر أهؿ التؼسقؿات الصرفقة لالسؿ،  ًٓ إسؿاء صق

 فقؼقل: 

( مـ تؼسقؿ آسؿسـدرس هذه إن شاء اهلل تباًطا كؾ واحٍد مـفا يف باب، بدأ بالتؼسقؿ إول فؼال: )إًذا 

 حقث صحُة آخره واطتاللف إلك صحقح وشبف صحقح، ومؼصقر ومـؼقص، ومؿدود.
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 :$ قال المُصَنِّف

 تؼسقؿ آسؿ مـ حقث صحة آخره واطتاللف.

 ومؿدود.إلك صحقح، وشبف صحقح، ومؼصقر، ومـؼقص، 

 آسؿ مـ حقث صحة آخره واطتاللف يـؼسؿ خؿسة أقسام:

 : وهق اسؿ معرب مختقم بللػ ٓزمة، كالعصا، الؿسعك، الؿستشػك.الؿؼصور

 : وهق اسٌؿ معرٌب مختقٌم بقاء ٓزمة قبؾفا كسرة كالؼاضل.والؿـؼوص

 : وهق اسٌؿ معرٌب مختقٌم هبؿزة قبؾفا ألػ زائدة كابتداء حؿراء.والؿؿدود

 : هق اسؿ معرب مختقم بقاء، أو واو قبؾفؿا سؽقن، كظبل، وهدي.الشبقه بالصحقحو

 .: وهق ما سقى ما سبؼ، كرجؾ، جزء، مسعاة، قارئة قاضقةوالصحقح

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

هذا التؼسقؿ بالـسبة إلك ماذا بالـسبة إلك ماذا بالـظر إلك ماذا، يؼقل: بالـسبة إلك اطتالل آخر 

آسؿ وصحتف. يعـل فؼط كـظر إلك آخر آسؿ هؾ هق معتؾ أم صحقح، طؾك التؼسقؿ 

السابؼ، فقليت هـا السمال يف الػعؾ قسؿـا الػعؾ إلك صحقح ومعتؾ، فؼؾـا: الؿعتؾ يف الػعؾ ما 

 كان فقف حرف طؾة يف أولف أو وسطف أو آخره، والصحقح ما سؾؿ مـ حروف العؾة.

ريف بالـظر فؼط إلك الحرف إخقر دون بؼقة إحرف، فؾق كان يف آسؿ جاء التؼسقؿ الص

حرف العؾة يف أول آسؿ أو يف وسطف مثؾ: )َباب( فـؼقل: هذا صحقح، ٕن الـظر يف آسؿ 

 إلك الحرف إخقر فؼط، لؿ ُيـظر إلك حرف العؾة يف غقر آخر آسؿ.

آسؿ ٓ يرتتب طؾقف حؽٌؿ  والجقاب طـ ذلؽ: ٕن وجقد حرف العؾة يف أول آسؿ أو آخر

صريف، هق مقجقد، لؽـ ٓ ترتتب أحؽام صرفقة طؾك ذلؽ، فؾفذا لؿ يذكره الصرفققن يف 

ْرف، وإكؿا ذكروا أقسام آسؿ مـ حقث اطتالل آخره وصحتف ٕكف الذي ترتتب  كتب الص 
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مثؾ طؾقف أحؽام صرفقة، فالؿؼصقر كالعصا لف أحؽام تختؾػ طـ الصحقح، فؿثاًل الصحقح 

بحر، لق أردت أن تـسب إلقف ما تغقر شقًئا بحرٌي، لؽـ الؿؼصقر مختقم بللػ مثؾ طصا، لق 

أردت أن تـسب إلقف لف حؽؿ صريف خاص، تؼؾب إلػ إلك واو، فتؼقل: طصقٌي يعـل 

ْرف بحسب ما يرتتب طؾقف  يرتتب طؾك ذلؽ حؽؿ صرفقـ فُفؿ يذكرون وُيؼسؿقن يف الص 

لتؼسقؿات التل لقس لفا أثٌر صريف، فؾفذا كعرف لؿاذا خصقا هـا حؽؿ صريف، وٓ يفتؿ با

 التؼسقؿ بـاًء طؾك الحرف إخقر هؾ هق صحقح أم معتؾ ولؿ يـظروا إلك بؼقة حروف آسؿ.

 إًذا فآسؿ مـ حقث صحة آخره واطتاللف خؿسة أقسام:

: الؿؼصورؼال: )إًذا فآسؿ مـ حقث صحة آخره واطتاللف خؿسة أقسام ذكرها الُؿَصـِّػ ف

(. هذه أسؿاء مؼصقرة وهق اسؿ معرب مختقم بللػ ٓزمة، كالعصا، الؿسعك، الؿستشػك

ٕهنا أسؿاء، ومعربة، ومختقمٌة بللػ ٓزمة، آسؿ ُيخرج الػعؾ والحرف، الػعؾ مثؾ: سعك 

أو دطا، ما ُيسؿك مؼصقًرا، الحرف مثؾ إذا وطؾك أيًضا ٓ ُيسؿك مؼصقًرا، الؿؼصقر هذا 

طؾح خاص بإسؿاء، اسؿ معرب ُيخرج الؿبـل مثؾ متك اسؿ استػفام وشرط، لؽـ مص

مبـل ما ُيسؿك مؼصقر، مختقم بللػ صبًعا ُيخرج غقر الؿختقم بإلػ، ألػ ٓزمة ُتخرج 

مثاًل الؿثـك، لق قؾت مثاًل: )َقؾؿا محؿٍد( قؾؿا مختقم بللػ، لؽـ لقست ٓزمة؛ ٕهنا يف 

ياء، وكذلؽ: )أخا محؿٍد( تـؼؾب إلك واو وياء، فؾفذا طرفقا الـصب والجر تـؼؾب إلك 

 الؿؼصقر كؿا سؿعتؿ.

 أحؽامف الصرفقة ستليت.

: وهق اسٌؿ معرٌب مختقٌم بقاء ٓزمة قبؾفا كسرة والؿـؼوصثؿ قال يف الـقع الثاين: )

ه ( الؼاضل: هذا اسٌؿ معرب مختقٌم بقاء، هذه القاء قبؾفا كسرة، لق جاء فعؾ هبذكالؼاضل

الصقرة مثؾ: يؼضل ويفدي، ٓ ُيسؿك مـؼقًصا، ولق جاء اسؿ معرب أيًضا مختقم بقاء قبؾفا 
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كسرة أيًضا ٓ ُيسؿك مـؼقًصا مثؾ: )الذي( لق كان مختقًما بقاء ٓزمة لقس قبؾفا كسرة مثؾ: 

( فال ُيسؿك أيًضا مـؼقًصا وٓ يلخذ أحؽام الؿـؼقص.
ٌ
 وَسْعل

ٌ
 )ضبل

 (.: وهق اسٌؿ معرٌب مختقٌم هبؿزة قبؾفا ألػ زائدة كابتداء حؿراءوالؿؿدودالـقع الثالث: )

اسؿ معرب مختقٌم هبؿزة، هذه الفؿزة قبؾفا ألػ زائدة، فؾق جاء فعٌؾ مثؾ: )جاء( أو )يشاء( 

ٓ ُيسؿك مؿدوًدا، ولق جاء اسؿ إشارة مبـل مثؾ )همٓء( ٓ ُيسؿك مؿدوًدا، لق كان مختقًما 

قبؾفا ألػ مثؾ: خطل ٓ ُيسؿك مؿدوًدا، هؿزة وقبؾفا ألػ، لؽـ هبؿزة، وهذه الفؿزة لقس 

إلػ هذه لقست زائدة مثؾ )ماٌء( هذا ثالثل، طرفـا كرسؿ الثالثل دائًؿا مجرد، ٕن إلػ 

هذه مـؼؾبة طـ واو، والدلقؾ طؾك أن إلػ أصؾفا واو مثاًل جؿعف طؾك )أْمَقاه( فإلػ هذه 

 ـ)ما( مثاًل ٓ يسؿك مؿدوًدا.. وهؽذا.لقست زائدة مـؼؾبة طـ أصؾ، ف

: هق اسٌؿ معرٌب مختقم بقاٍء، أو واو قبؾفؿا سؽقن، كظبل، والشبقه بالصحقحالـقع الرابع: )

( شبقف بالصحقح، ولؿ ُيؼال: صحقح؛ ٕكف لقس مختقًما بحرٍف صحقح، مختقم بحرف وَدْلق

ؼ بؽسرة، والعرب طامؾقه معامؾة طؾة واو أو ياء، ولؿ ُيسؿ مـؼقًصا، ٕن هذه القاء لؿ ُتسب

الصحقح، يعـل أطربقه كؿا ُيعربقن الصحقح بضؿة وفتحة وكسرة ضاهرات، يؼقلقن مثاًل: 

ًٓ وضبًقا، ومررت بغزاٍل وضبٍل، ُيعرب مثؾ الصحقح، ولؿ  ( و رأيت غزا
ٌ
)جاَء غزاٌل وضبل

شبقف بالصحقح؛  يتلثر إطرابف بؽقكف مختقًما بحرف طؾة، ففق مختقم بحرف طؾة كعؿ، لؽـف

 ٕكف ُطقمؾ يف اإلطراب معامؾة الصحقح.

( أي اسؿ ٓ يدخؾ يف إقسام إربعة السابؼة : وهق ما سقى ما سبؼوالصحقح: )$قال 

فُقسؿقكف صحقًحا، يعـل آخره صحقح مثؾ: )رجؾ( مثؾ )جزء( ٕن الفؿزة لقست مسبققة 

بعدها تاء مربقصة ٓ هؿزة، ومثؾ قارئٌة بللٍػ زائدة، ومثؾ: )مسعاٌة( هذه ألػ زائدة لؽـ 

 مـؼقص، لؽـ أكِّث بالتاء، فصار غقر مختقم بقاء ساكـة قبؾفا كسرة، فُقعامؾ معامؾة الصحقح.

 )وقاضقٌة( كذلؽ ُيعامؾ معامؾة الصحقح، ففذا تؼسقؿ آسؿ مـ حقث صحة آخره واطتاللف.
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 ث التذكقر والتلكقث.ثؿ كـتؼؾ لؾتؼسقؿ الثاين لالسؿ وهق: تؼسقؿ آسؿ مـ حق

ر وممكث: تذمر  السم من حقٌ    ذمر و   لنقٌ )الُؿَصـِّػسول  (،  السم من إلك مذك 

ف،  ْ ، وهذ     ؼ قم مغره من أحؽوم   َّصر ٌٍ حقٌ    ذمر و   لنقٌ يـؼ م إىل ُمذم  وممك

ت، يعـي ومغره من أحؽوم   ـحو، إك  ي عؾق  ؿو وع   ـحو و  َّصف، وهو   ؽؾؿي و  ؽؾ 

ال ي عؾق  و ذو ت،   ـحو و  َّصف ال عالسي     و ذو ت، وإك  ي عؾؼون  و ؽؾ ت    ي ت ل 

عذ   ذو ت وغر   ذو ت،  ؾفذ  مثاًل كع ف   ػوعل  لنه  سٌم ُي ؾق عذ من َ َعَل   ػعل، مو 

ف، كؼول   ػوعل من َ َعَل   ِػعل ال،  سٌم كحن ك عومل مع هذ   السم، ومذ ك يف أ ْ حؽوم   َّصر

 نذ  سؾـو هـو:  السم يـؼ م إىل ُمذم  وممكٌ يعـي هذ    ؾػظ إمو أن ُيؼول عـه: ُمذم ، أو ُيؼول 

عـه: ممكٌ، وال ك ح ث عن   ذم  و ألنثى يف  إلك ون،   ذم  و ألنثى يف  إلك ون هذه م للي 

   ؽؾؿي، هل هي أخ ى  ق ً كحويي وال رص قي،  و  ؼ قم هـو تؼ قٌم ي جه إىل   ؾػظ إىل

مذم ة أم ممكثي،  ؾفذ  كؼول مثاًل يف )محزة، ومعوويي( هذ   سم ممكٌ مع أنه ُي ؾق عذ ذم ، 

 وكؼول يف ُسعود وزيـى، هذ   السم ُمذم  مع أنه ُي ؾق عذ أنثى، وهؽذ ،  ــ  ه  ذ ك.

ر وممكثسول  دَُ ـِّف:  السم من حقٌ    ذمر و   لنقٌ يـؼ م ) وُيؿقز  دُذم  (، إلك مذك 

عن  دمكٌ أشقو  مثرٌة: مو  ؿر، و سم  إلشورة، و    غر، و  ـعً مفو زيٌ    عومل وهي 

هـٌ    عودي، كعم    ػ يق  ني  دذم  و دمكٌ يؽون مثاًل  و  ؿر تؼول: هذ  رجٌل مذم  

ة ممكٌ، وتؼول: هو محزةُ  ٌة( رجل مذم  و م أ ، وهي    ؿر تؼول: )هو رجٌل( و)هي  م أ

سعوُد، ُمذم  وممكٌ، و سم  إلشورة هذ   وٌب، وهذه كو ذٌة، ومذ ك يف     غر، سقليت ذ ك 

أيً و يف     غر،  نذ  صغ ت مذمً   ي ؼى عذ تذمره،    غ   وً و عذ  ويٌى، وإن صغر ت 

ـ  ُهـَق ٌة( ممكًثو ثالثُقو  قس  قه عالمي تلنقٌ مثل هـ  ُتعق هو إىل    لنقٌ   ؾػظي تؼول يف هِ 

وتؼول يف عني ُعققـي، ويف ُأذن ُأذيـي،  ع  ـو أن عني وُأذن هذه أس   ممكثي، ألن ت غرهو ُي ني 
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ٌة عظقؿٌي، و وٌب م ر، وكو ذٌة م رٌة(  أهنو ممكثي، ومذ ك   ـعً تؼول: )جو  رجٌل عظقٌم، و م أ

 وهؽذ  يؼول: 

  م  تتتتتتتتتتتتف    لنقتتتتتتتتتتتتٌ  و  تتتتتتتتتتتتؿري

 

 

 و ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم إشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورٍة و و   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغر 

 أشقو  يعـي ُي ني  ك هل  السم ُمذم  أم ممكٌ.  

 ون من هذ  أن   ـحو و  ؾغي مو ت ح ث عن   ذم  عذ أنه ذم ، و ألنثى عذ أهنو أنثى، وإك  

ت عومل مع  أل ػوظ  ألصل يف  أل ػوظ أهنو ُمذم ة، وال تـ ؼل  ؾ لنقٌ إال عـ مو ُيرتك هذ  

  ألصل، وهو    ذمر.

ك هذ   ألصل  نن   ؽالم ي ؼى عذ    ذمر،  ؾو مون صوحى هذ   السم أنثى أمو إذ  مل ُيرت

يـ ؼل  ؾ لنقٌ،  و مون صوحى هذ   السم  قس ذمً   وال أنثى ك ؼى عذ  ألصل   ذي ُي ؿى 

ُمذم  يعـون  ه  ألصل  ألصل يف   ؾغي: أن يليت  السم  ال عالمي تلنقٌ،  لنً تؼول مثاًل: 

سوئٌم، وأنً تؼول: ذهى وسول يف  ألصل مو تليت  عالمي تلنقٌ، تليت   ألصل أن تؼول: جو ٌس 

 عالمي    لنقٌ إذ  س  ت  الك ؼول إىل هذ   ألسؾوب  خلوص وهو   ؽالم عن ممكٌ، هذ  

أسؾوب خوص، إذ  مل يؽن   ؽالم عن ممكٌ،  نن مل   ؽالم مو سوى ذ ك ي ؼى عذ  ألصل 

 ًصو  و ذم ، وإك  هو  ألصل يف   ؽالم.  ذي ُي ؿى  دُذم ،  ودذم   قس خو

و   لنقٌ هذ  أسؾوب خوص ملو ث ً أنه ممكٌ،  ؾفذ   هلل س حوكه وتعوىل ُيعومل يف   ؾغي عذ 

 ألصل   ذي ُي ؿى    ذمر سول  هلل،  هلل عظقٌم، و هلل عز وجل ال يوصف   ذمر وال   لنقٌ، 

ن معومؾي    ذمر ال ألهنم ذمور، و ؽن مذ ك  دالئؽي   ؽ  م ال توصف، ومع ذ ك ُيعومؾو

ألن هذ  هو  ألسؾوب  ألصيل يف   ؾغي    ذمر، و   لنقٌ   ع خوص ملو ث ً تلنقثه، و   ذمر 

و   لنقٌ يؽود يؽون من خ وئص   ؾغي   ع  قي يف أمث    ؾغوت مو يف تػ يق  ني  دذم  

 ؾؿذم  وجو  ٌي  ؾؿمكٌ، ذهَى و دمكٌ إال يف     ئ ،  ؽن   ؽؾ ت كػ فو مو يف جو س 

 ؾؿذم ، وذه ً  ؾؿمكٌ، ال هو أسؾوب و ح  )ذهَى( مع  دذم  و دمكٌ، وجو س مع 
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 دذم  و دمكٌ،  ؽن    ؿققز يؽون مثاًل  و  ؿر أو  لمور ت عؾق  رتمقى  جلؿؾي، وهذ  أمث  

   ؾغوت   عودقي موالكجؾقزيي وغرهو.

 ني  دذم  و دمكٌ،  ودذم  هو  ألصل ُي ؿوكه    ذمر أو   ؾغي   ع  قي ال يف متققز و  ح 

 دذم ، و دمكٌ ملو ث ً تلنقثه،  نذ   فؿـو ذ ك يعـي كخ ج عن  حل سوت    ي يذم هو  ع فم 

أن   ؾغي   ع  قي تـحوز إىل   ذم  وإىل    جل، مو  ه عالسي  و  جل وال  وألنثى، و و ذم  هي 

ؾوهبو أن تليت  ألس    ال عالمي تلنقٌ، وتليت  أل عول  ال عالمي   ؾغي   ع  قي  ألصل يف أس

تلنقٌ، و ألنثى جعؾو   ه أسؾوً و خوًصو متققًز   ه  ؼط، ومو مل يث ً تلنقثه ي ؼى عذ  ألصل يعـي 

ًة تليت من  عق ،  ؽن مل ت ؿقز هل هي ذم  أو أنثى يؼو ون: رأيً ش حًو من  ح ى  و رأيً  م أ

ف تعومؾه؟ جيى أن تعومؾه معومؾي  دُذم  ألنه مذم  هذ   ألصل يف   ؾغي أن تليت  عق  مثاًل، مق

  و ؽالم ي ل عذ عالمي    لنقٌ أن تؼول: جو  أحٌ ، أو رأيً ش ًحو خُمقًػو، وهؽذ .

، وهو كوعون: ُمذم   دعـى و  ؾػظ: مزيٌ  سول  دَُ ـِّف: )  والسم  دذم  مو مون ُم  ه مذمً  

 (.ذم   دعـى ممكٌ   ؾػظ محؿزة وعؾ   وج حىوعوسٌل، ومُ 

، هذ   دُ ؿى هو   ذ ت، إذ  موكً ذ ته ُمذم ة ذم ،  د  ه مو مون م  ه ُمذمً    السم  دُذم  ُي  

ٌ  موكً ُمذم ة  ػًظو ومعـًى، مثل: خو  ، وحمؿ ، ومثل   لس ؤهم حقـئٍذ تؽون ُمذم ة، سو 

 ػظ، ومعـى مذم ة   ؾػظ يعـي  قس  قفو عالمي تلنقٌ.جم ف ، وعوسل، هذه  ألس   مذم ة   ؾ

وُمذم ة  دعـى: يعـي أن م  هو ذم ، وس  تؽون أس ؤه ُمذم ة  دعـى ممكثي   ؾػظ، مذم ة 

 دعـى يعـي صوح فو ذم ، ممكثي   ؾػظ يعـي دخؾ فو عالمي من عالموت    لنقٌ، مثل: رجل 

مي وصٌف  سؿه معوويي أو محزة، مثل: عؾ  ، مهزة تل نقٌ، أو ج حى، ألف تلنقٌ، أو عالر

  ؾ جل، أو ر ويي، وكحو ذ ك.

أيً و  لس    دذم  ال   أن تؽون من حقٌ  دعـى  ؾذم ، أمو  ػظفو  ؼ  يؽون ُمذمً   أيً و، 

 وس  يؽون ممكًثو.
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وآسؿ الؿمكث: ما كان ممكثًا يعـل ذاتف أكثك، وهق و السم  دمكٌ مذ ك، و ذ  سول: )

طان: ممكث الؿعـك والؾػظ كػاصؿة وُحبؾك وحسـا، وممكث الؿعـك مذكر الؾػظ كق

(  ت) وصؿي(  ػظه ممكٌ  وجود عالمي    لنقٌ    و ، وصوح  ه أنثى وُح ذ كفـٍد وصالؼ

 ممكٌ  وأل ف  دؼ ورة، وح ـو ممكٌ  وأل ف  دؿ ودة، وم  هو أنثى.

ذم   ع م وجود عالمي توكقٌ، ومذ ك )صو ق( وأمو هـ   ؿ  ه أنثى معـوه أنثى،  ؽن  ػظه مُ 

  لس    ألنثى مو مون ألنثى،  ؽن هذه  ألس   س  تؽون ممكثي  ػًظو أيً و، وس  تؽون ُمذم ة.

ٌٌ حؼقؼي، وهو مو يؾِ  أو ي قض ثم سول: ) و دمكٌ من حقٌ  حلؼقؼي و دجوز كوعون: ممك

 (.  وال ي قض م قورٌة وعؾ  ، وج حىمػوصؿي وكػ و ، وكوسي، وممكٌ جموزي وهو مو ال يؾِ 

 دمكٌ  حلؼقؼي مو يؾ  أو ي قض،  وصؿي هذه تؾ ، وكػ و  تؾِ ، وكوسي تؾ ، ودجوجي ت قض، هذ  

 ممكٌ حؼقؼي.

و دمكٌ  دجوزي يعـي   ؾػظ ممكٌ،  ؽن م  ه ال يؾ  وال ي قض،  ؽن   ؾػظ يف   ؾغي ُيعومل 

ومثل )عؾ  (  ػظ ممكٌ  وجود عالمي    لنقٌ معومؾي  دمكٌ مثل: سقورة  ػظ ممكٌ، 

)وج حى(  وجود عالمي    لنقٌ، وُسعود هذ  ممكٌ حؼقؼي أو جموزي، و و مو يف عالمي 

 تلنقٌ ُيعومل معومؾي  دمكٌ  حلؼقؼي.

)وشؿس( تؼول: هذه شؿٌس، ُت غ هو عذ ُشؿق ي يعـي ممكٌ،  ؽن ممكٌ جموزي.. 

 وهؽذ .

: و دُذم  أال ي ًَ ـؼ م إىل ُمذم  حؼقؼي وجموزي؟  جلو ب: كعم،  دذم  أيً و يـؼ م إىل  نن سؾ

مذم  حؼقؼي وهو مو ُيـجى، ومذم  غر حؼقؼي وهو   ذي ال ُيـجى،  ؿحؿ  وح ون يعـي 

ذمور  إلك ون و حلقو ن هذه مذم  ت حؼقؼقي،  ؽن  وب وَسؾم، وم د، هذه مذم  ت جموزيي، 

وال   ـحويون أن  دُذم  حؼقؼي وجموزي، يؼو ون: ممكٌ  ومل يذم   دَُ ـِّف وال   َّص قون
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حؼقؼي وجموزي،  دذم  مو يؼو ون: ُمذم  حؼقؼي وجموزي، كؼول هـو م  سؾـو يف أول    وب، 

ألن  دُذم  وس ؿ ه إىل حؼقؼي وجموزي ال يرتتى عؾقه أحؽوم كحويي وال رص قي،  دُذم  حؽؿه 

ً  مون حؼقؼ ًقو أم مون جموزًيو يف   ـحو و  َّصف،   ؼول: ذهى و ح ، وجوب    ذمر، سو 

حمؿٌ  وذهى ح وٌن، وسؼط سؾٌم مو جيوز سؼ ً سؾٌم ح ى و و مون ُمذم  جموزي،  ؽن 

 دمكٌ خت ؾف أحؽومه   ـحويي و  َّص قي  ني  حلؼقؼي و دجوزي،  ودمكٌ  حلؼقؼي جيى 

 تلنقٌ   ػعل معه: )ذه ً هـٌ ( و ) ك ؾؼً كوسٌي(.

أو صؾع  -دجوزي جيوز تذمر   ػعل وتلنقٌ   ػعل معه تؼول: )صؾعً    ؿس دمكٌ  

    ؿُس(.. وهؽذ .  ُفم يذم ون مو  ه أث  يف  ألحؽوم   ـحويي و  َّص قي.

 و ؾ لنقٌ ثالث عالموت:ثم سول  دم ف: )

  ألوىل: تو     لنقٌ: م سقي، وذ ه ي.

   ثوكقي: ألف    لنقٌ  دؼ ورة: م ؾؿى، وج حى.

  ثو ثي: ألف    لنقٌ  دؿ ودة: محؿ    وأص سو .و 

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

 أراد أن ُيخربكا بعالمات التلكقث الؾػظقة:

( هل طالمة تلكقث لػظقة، قد تدخؾ طؾك ممكث كرققة، وقد تاء التلكقثفالعالمة إولك: )

 تدخؾ طؾك مذكر كؿعاوية.

 «.كحبؾك»( كذلؽ قد تدخؾ طؾك ممكث: وألػ التلكقث الؿؼصقرة)

 «.كجرحك»وقد تدخؾ طؾك ُمذكر 

، وقد تدخؾ طؾك ُمذكٍر «كحسـا»( قد تدخؾ طؾك ممكٍث وألػ التلكقث الؿؿدودة كذلؽ)

 كعؾؿاء وأصدقاء.



  

 

87 

 
 شرح كتاب الصرف الصغير

فنن دخؾت طؾك ممكث وهق ممكث يف الؿعـك والؾػظ، وإن دخؾت طؾك ُمذكر ففق ممكث يف 

 الؾػظ ُمذكر يف الؿعـك.

 ما يتعؾؼ بتؼسقؿ الػعؾ إلك مذكر وممكث. هذا

  



 
88 

 

 . د سليمان العيونيأ

 :$ قال المُصَنِّف

 تؼسقؿ آسؿ مـ حقث اإلفراد والتثـقة والجؿع: إلك مػرٍد ومثـك وجؿع:

 آم مـ حقث اإلفراد والتثـقة والجؿع يـؼسؿ إلك ثالثة أقسام:

 الؿػرد: وهق ما دل طؾك واحٍد أو واحدة: كؿحؿٍد، وكتاب، وسعاد، ورسالة.

والؿثـك: وهق آسؿ الدال طؾ اثـقـ أو اثـتقـ بزيادة ألٍػ واو أو ياء وكقن، كؿحؿدان، 

 وكتابان، وسعادان، ورسالتان.

 والجؿع: وهق ثالثة أكقاع:

الـقع إول: جؿع الؿذكر السالؿ، وهق آسؿ الدال طؾك أكثر مـ اثـقـ بزيادة واو وكقن أو 

 ياء وكقن، كؿحؿدون، ومجتفدون.

لثاين: جؿع الؿمكث السالؿ، وهق آسؿ الدال طؾك اكثر مـ اثـتقـ أو اثـقـ بزيادة ألػ الـقع ا

 وتاء: كػاصؿات، ومجتفدات، وكتقبات.

الـقع الثالث: جؿع التؽسقر: وهق آسؿ الدال طؾك أكثر مـ اثـقـ أو اثـتقـ بتغققر لػظ 

كؼؿٌر وأقؿار، وكتاٌب،  مػرده، وجعؾف طؾك بـاء مـ أبـقة جؿع التؽسقر السبعة والعشريـ،

 وُكتب، وشؿٌس وشؿقس، ورجؾ ورجال.

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

 والجؿع ما دل طؾك ثالثٍة فلكثر.

إًذا فالؿػرد ما دل طؾك واحد أو واحدة يليت يف الؿذكر كؿحؿد، وكؿجتفد، ويليت يف الؿمكث 

 كفـد ومجتفدتان، ومجتفدة.

أو اثـتقـ يليت يف الؿذكر ويف الؿمكث، لؽـ بشرط أن يؽقن  والؿثـك كذلؽ ما دل طؾك اثـقـ

مختقًما بللٍػ وكقن أو ياٍء وكقن، فالؿذكر كؿحؿدان، ومجتفدان، والؿمكث كػاصؿتان 

 ومجتفدتان.
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بـاًء طؾك ذلؽ لق وجدكا اسًؿا يدل طؾك اثـقـ أو اثـتقـ لقس مختقًما بللٍػ وكقن أو ياء وكقن 

ْرف ُمػرد، ٕكف لؿ يدل طؾك اثـقـ بزيادة ألٍػ وكقن أو ياٍء زائدتقـ مثؾ: زوج، هذا يف  الص 

وكقن، يعـل ٓ ُيعامؾ يف إحؽام الصرفقة معامؾة الؿثـك، يعـل ٓ ُيرفع بإلػ مثاُل يف الـحق، 

 وإكؿا يعامؾ معامؾة الؿػرد يف الـسبة إلقف، يف تصغقره، وهؽذا.

 (.جؿع: وهق ثالثة أكقاعالوالـقع الثالث بعد الؿػرد والؿثـك قال: )

 جؿع مذكٍر سالؿ، وجؿع ممكٍث سالؿ، وجؿع تؽسقر.

 وإن شئت تؼقل: الجؿع طؾك كقطقـ:

 إما جؿع سالؿ، أو جؿٌع غقر سالؿ.

ما َسؾَِؿ فقف مػرده يعـل ما سؾؿت فقف صقرة الؿػرد، لؿ تتغقر مثؾ: محؿد فالجؿع السالم: 

ٓصؼة، وهل القاو والـقن، أو القاء والـقن، أو محؿدون، كػس الؿػرد، لؽـ أضػـا طؾقفا 

هـد كؼقل يف الجؿع: هـدات: الؿػرد ما تغقر فؼط ألصؼـا بف ألًػا وتاًء، هذا جؿع ُيسؿك سالؿ، 

ٕن صقرة الؿػرد سؾؿت لؿ تتغقر يسؿقكف جؿع سالؿ، أو جؿع سالمة، أو جؿع صحقح، أو 

 جؿع صحة، بؿعـك أن الؿػرد سالؿ وصحقح لؿ يتغقر.

 والجؿع السالؿ أو الجؿع الصحقح: يـؼسؿ قسؿقـ:

 إما جؿع مذكر.

 وإما جؿع ممكث.

فجؿع الؿذكر السالؿ: خاٌص بالؿذكر، فؾفذا قال: ما دل طؾك أكثر مـ اثـقـ بزيادة ياء وكقن 

 أو ياء وكقن محؿد محؿدون، أو مجتفد مجتفدون، لؽـ ما تجؿع طؾقف ممكًثا.

ؾك أكثر مـ اثـتقـ أو اثـقـ، معـك ذلؽ أن الؿذكر قد وأما جؿع الؿمكث السالؿ: فقدل ط

ُيجؿع طؾقف، كؿا أن الؿمكث ُيجؿع طؾقف، فتؼقل يف هـد هـدات، ويف فاصؿة فاصؿات، ويف 

 مجتفدة مجتفدات، ويف سقارة سقارات، هذه ممكثات.
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جبٌؾ ُكصغره  وتؼقل أيًضا يف ُكتقِّب ُكتقبات مع أكف ُمذكر هذا ُكتقٌب، وُكتقبات، وجبؾ ُمذكر هذا

 ُجبقؾ اجؿع ُجبقالت، فجؿعت بإلػ والتاء.

أو )حؿام( هذا حؿاٌم، هذه حؿامات، هذا اصطبٌؾ، واصطبالت، وما إلك ذلؽ، فؾفذا تجد 

كثقًرا مـ الؿحؼؼقـ مـ الـحقيقـ ٓ ُيسؿل هذا الجؿع جؿع الؿمكث السالؿ، وإكؿا ُيسؿقف 

 ث.الؿجؿقع بللػ وتاء. يؼقل: لقس مختًصا بالؿمك

وجؿفقر الؿتلخريـ يسؿقكف جؿع الؿمكث السالؿ كظًرا إلك أن أكثر ما ُيجؿع طؾقف الؿمكث، 

 فال ُمشاحة يف آصطالح. هذا جؿع السالؿ ما سؾؿت فقف صقرة الؿػرد.

: ففق ما لؿ تسؾؿ فقف صقرة الُؿػرد يعـل أصاهبا شلٌء مـ التغققر، كرجؾ وأما جؿع التؽسقر

لراء مػتقحة، والجقؿ مضؿقمة رُجؾ، فعـدما جؿعـاها قؾـا: ورجال، رجؾ ثالثة أحرف ا

ِرجال، الراء تغقرت مـ الػتح إلك الؽسر، والجقؿ تغقرت مـ الضؿ إلك الػتح، ثؿ زدكا ألًػا 

رجال، وقؾٌب وقؾقب، وصػٌؾ وأصػال، ومسجد ومساجد، هذه ُجؿقع تؽسقر ٕن صقرة 

رت يعـل كلن ال ؿػرد كسرتف ثؿ بعد ذلؽ أطدت تركقبف الؿػرد فقفا تغقرت يؼقلقن: تؽس 

 وتجؿقعف بطريؼة تختؾػ طـ صقرة الؿػرد.

 قسؿقن:جؿقع التؽسقر تـؼسؿ إلك 

 جؿوع ِقؾة. وجؿوع كثرة.

 فجؿقع الِؼؾة يف الؿشفقر: تؽقن لؾجؿع الذي بقـ ثالثة إلك طشرة.

 وجؿقع الؽثرة: تؽقن لؿا فقق ذلؽ.

ثالثة إلك العشرة، وأما جؿقع الؽثرة، فتؽقن وبعضفؿ يؼقل: إن جؿقع الؼؾة تؽقن لجؿع ال

لؾثالثة إلك ما ٓ هناية، فجؿقع الِؼؾة قؾقؾة، وهل أربعة، أفُعؾ وأْفَعال، وأْفِعؾة وفِْعَؾة، تجؿع 

 طؾك هذه إبـقة.
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َطَؾْؿ وأْطاَلم، وصِْػؾ »كـ  -وهذا إكثر يف جؿقع الؼؾة-أْفُعؾ مثؾ: َكْؾب وأُكُؾب. وأْفَعال 

 «.وأْصَػال

 «.ِساَلح وأْسؾَِحة»وأْفِعَؾة: كـ

 وِصْبَقة»وفِْعَؾة: وهذا كادر مثؾ: 
ْ
ففذه جؿقع الِؼؾة يعـل إذا أردت أن « ُغالم وِغْؾَؿة»و «.َصبِل

تجؿع ثالثة أو أربعة إلك طشرة تستعؿؾ هذه الجؿقع ، طـدك خؿسة مـ إصػال تؼقل: 

ًٓ »أو تؼقل: « رأيُت خؿسة أصػال» يعـل رأيت قؾقاًل مـ « رأيُت أْكُؾًبا»و«. أكرمُت أصػا

الؽاَِلب، لؽـ لق رأيت كثقًرا مـ الؽاِلب تستعؿؾ جؿًعا مـ جؿقع الؽثرة، وهل ما سقى 

كعرف أكؽ رأيت أكثر مـ طشرة، هذا « رأيُت كِالًبا»هذه إربعة كؼقلؽ: ِكاَلب، إذا قؾت: 

 بالعؿقم.

ققـ وطـد الـحقيقـ إكؿا ُيطؾؼ طؾك هذه ففذا ما يتعؾؼ بالجؿع، فعرفـا أن الجؿع طـد الصرف

 الثالثة: جؿع الؿذكر السالؿ، وجؿع الؿمكث السالؿ، وجؿقع التؽسقر.

جؿقع التؽسقر: طرفـا أهنا الجؿع الذي تغقرت فقف صقرة الؿػرد فؾفذا ما يف داطل لحصر 

كا هذه إوزان، أي جؿع لؿ تسؾؿ فقف صقرة الؿػرد فـؼقل: إكف جؿع تؽسقر، لؽـ إن أرد

 زيادة فائدة كؼقل: أربعة مـفا لؾؼؾة أْفَعال وأْفُعؾ، وأْفِعَؾة، وفِْعَؾة، ما سقى ذلؽ كثرة.

لؽـ « زوج»: كؿا قؾـا يف الؿثـك هـاك كؾؿات تدل طؾك اثـقـ مثؾ: لؽن ي ـاسب هـا أن كؼول

 ٓ ُتسؿك يف الـحق والصرف مثـك؛ لعدم اكطباق التعريػ.

ل طؾك أكثر مـ اثـقـ، أو أكثر مـ اثـتقـ، ومع ذلؽ ٓ كذلؽ يف الجؿع: هـاك كؾؿات تد

 ُتسؿك يف اصطالح الـحقيقـ والصرفققـ جؿًعا، إن دلت طؾك أكثر مـ اثـقـ أو اثـتقـ.

وهـاك ما ُيسؿك اسؿ الجـس، وهق الذي ُيػرق بقـف وبقـ مػرده بالتاء الؿربقصة، أو بالقاء 

ؿع، لؽـ ما ُكسؿل بؼر جؿع يف اصطالح الؿشددة مثؾ: بؼر، وبؼرة، بؼرة مػرد، وَبؼر ج

ُتػاح »« تؿر تؿرة»و« َبؼر بؼرة»الـحقيقـ والصرفققـ، يسؿقكف اسؿ جـس، ٕن مػرده بالتاء 
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وهؽذا أحؽامف تختؾػ طـ أحؽام الجؿع، فؾفذا ٓ ُيسؿك جؿًعا «.. برتؼال برتؼالة»« تػاحة

 ُيسؿك اسؿ جـس.

كؼقل: كعـاع اسؿ جـس، يدل طؾك الجؿع ٓ ؟ « كعـاع»يليت إكسان ويسلل يؼقل: ما جؿع 

لؾجـس « خقار»كذلؽ: « كعـاطة»ُيطؾؼ طؾك القاحدة ُيطؾؼ طؾك الجـس اسؿ جـس، واحدتف 

 وهؽذا، هذا ُيسؿك اسؿ جـس.« خقارةٌ »والقاحدة 

 »أْو ُيػرق بقـف وبقـ مػرده بالقاء الؿشددة مثؾ: 
ٌ
، وترٌك وتركل

ٌ
 وهؽذا. «روٌم ورومل

ْرف جؿًعا: اسؿ الجؿع، وهق اسٌؿ يدل والـقع الثاين م ؿا يدل طؾك جؿع وٓ ُيسؿك يف الص 

طؾك جؿع لؽـ لقس لف مػرٌد مـ لػظف،  مثؾ كؾؿة: جؿاطة، أو َجْؿع، أو أمة، أو َشْعب، أو 

ْرف جؿًعا، ٕهنا لقس لفا  ققم، هذه كؾؿات تدل طؾك أكثر مـ اثـقـ أو اثـتقـ ما ُتسؿك يف الص 

 كذلؽ كساء وكسقة.مػرد مـ لػظفا، و

 ففذا ما يتعؾؼ بتؼسقؿ آسؿ مـ حقث اإلفراد والتثـقة والجؿع.

: وهق تؼسقٌؿ ُمفؿ وصقيؾ وهق تؼسقؿ آسؿ مـ حقث الجؿقد كـتؼل إلى التؼسقم التالي

وآشتؼاق إلك جامٍد ومشتؼ، هذا صقيؾ وفقف أحؽام صرفقة كثقرة، ويرتتب طؾقف أحؽاٌم 

أحؽام كحقية كثقرة، فؾفذا بعض مباحثف ُتدرس يف الـحق ٕثرها صرفقٌة كثقرة، كذلؽ 

 الـحقي.
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 :$ قال المُصَنِّف

 تؼسقؿ آسؿ مـ حقث الجؿقد وآشتؼاق: إلك جامٍد ومشتؼ:

 يـؼسؿ آسؿ مـ حقث الجؿقد وآشتؼاق إلك قسؿقـ:

 إول: آسؿ الؿشتؼ، وهق الذي اشتؼ مـ غقره وهق ثؿاكقة أكقاع:

 إول: اسؿ الػاطؾ.الـقع 

 الـقع الثاين: صقغة الؿبالغة.

 الـقع الثالث: اسؿ الؿػعقل.

 الـقع الرابع: الصػة الؿشبفة.

 الـقع الخامس: اسؿ التػضقؾ.

 الـقع السادس والسابع: اسؿ الؿؽان واسؿ الزمان.

 الـقع الثامـ: اسؿ ألة.

 ن:والثاين: آسؿ الجامد وهق ما لؿ يمخذ مـ غقره، وهق كقطا

 الـقع إول: اسؿ الجـس.

 الـقع الثاين: الؿصدر.

 وهذا الؽالم طؾك إسؿاء الؿشتؼة، وإسؿاء الجامدة.

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

ومعـك )ُمشتؼ( يعـل مشؼقق يعـل ملخقذ يف أسؿاء تـشؼ مـ غقرها، تمخذ مـ غقرها، 

وهـاك أسؿاء جامدة يعـل لقس لفا أصؾ تمخذ مـف وُتشؼ مـف هل كؾؿة كذا وحدها يف الؾغة، 

هل إصؾ إول لؿ تمخذ مـ شلٍء قبؾفا، فالؿشتؼ هق الذي ُأخذ مـ غقره ُشؼ اشُتؼ مـ 
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لذي لؿ يمخذ مـ غقِرِه، فنذا قؾـا مثاًل: )جالٌس( كؼقل: هذا مشتؼ، ٕكف غقره، والجامد: هق ا

 ُأخذ مـ شلٍء قبؾف ُأخذ مـ جؾس يجؾس جؾقًسا، ففق جالس، ففذا مشتؼ.

لؽـ لق قؾـا مثاًل: )ِجدار( هذا جامد أصاًل ما لف فِعؾ لؽل يمخذ مـف، لق قؾـا مثاًل: )ِحصان( 

ففذه جامدة، إًذا فالؿشتؼ يعـل ُأخذ مـ شلٍء قبؾف، وبعضفؿ ما يف َحصـ صار ِحصاًكا ما فقف، 

 ُيسفؾ فقؼقل: هق الذي ُأِخَذ مـ فِعؾ، والجامد: هق الذي لؿ يمخذ مـ غقره.

صبًعا الؿشتؼات أكثر مـ الجقامد ٕن الؿشتؼات ققاسقة، فؾفذا الؾغة تحتاج إلك هذه 

 الؼقاسات والؿضطردات لؽل تـؿق وتزيد.

غؾبفا سؿاطقة ُسؿعت طـ العرب واكتفقـا )َرُجؾ( ما تستطقع تليت بؽؾؿة ثاكقة أما الجقامد: فل

، أسد( أَسد َفَعؾ، وِحصان فَِعال، هذا سؿاع، هذه )ِحصانطؾك َفُعؾ، امرأة هذه جقامد 

 جقامد.

وآشتؼاق: هق إن لؿ يؽـ أطظؿ خاصقة يف الؾغة العربقة، ففق مـ أطظؿ خصائص الؾغة 

تؼاققة الؾغات: إما اشتؼاققة، وإما إلصاققة، وإما غقر اشتؼاققة وٓ إلصاققة، العربقة أهنا لغة اش

 هذا أشفر تؼسقؿ لؾغات العالؿقة.

الؾغات آشتؼاققة يف الؼؿة كذا طـ طؾؿاء الؾغة الُؿؼارن ُيؼسؿقن الؾغات العالؿقة يف الؼؿة 

 إلصاققة.لغة آشتؼاققة، ثؿ اإللصاققة، ثؿ الؾغات التل لقست اشتؼاققة وٓ 

الؾغة آشتؼاققة: يعـل الذي يمخذ بعضفا مـ بعض بطريؼ آشتؼاق، يعـل هـاك أصؾ واحد 

ثؿ تلخذ مـ هذا إصؾ كؾؿات كثقرة كؾ كؾؿة تدل طؾك معـًك، فتلخذ مـ  «َكَتَب »مثؾ 

، وإمر اْفُعؾ اْكُتْب، والػاطؾ كاتِب «يْػُعؾ»الؿاضل طؾك َفَعَؾ َكَتَب، وطؾك الؿضارع طؾك 

والؿػعقل مؽتقب، ثؿ آسؿ كَِتاب، والؿصدر كَِتابة، وتلخذ كتقبة، وُكت اب، وكتائِب، 

والؿؽان َمؽتب أو مؽتبة، وهؽذا تستطقع أن تلخذ مـ هذا إصؾ كؾؿات كثقرة جًدا، ولق 

اكتؼؾـا إلك أصؾ ثاين ربؿا العرب ما أخذت مـف إٓ كؾؿتان أو ثالث أو أربع، ثؿ كحـ احتجـا 
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ؿات جديدة يف هذا الؿعـك كستطقع أن كلخذ كؾؿات كثقرة جًدا لفذا الؿعـك، جفاز إلك كؾ

جديد يفتػ ُكسؿقف هاتِػ أخذكا اسؿ فاطؾ مـ َهَتَػ ففق َهاتِْػ مثاًل، وسقارة تسقر سؿقـاها 

سقارة، فّعالة مـ ساَر يسقر سقارًة.. وهؽذا اشتؼاققة، ففل تستطقع أن ُتـؿل الؾغة وتليت 

 ؿا تؼدم العصر أو تغق ر الؿؽان.بحقائجفا مف

والؿقزة الؽربى يف آشتؼاق غقر أهنا ُتـؿل الؾغة وُتثريفا وتجعؾفا قادرة طؾك الحقاة، وهذا 

 الذي حدث يف الؾغة العربقة بخالف أغؾب الؾغات غقر آشتؼاققة ماتت يف الزمان.

ا أتقت بؽؾؿات جديدة فائدة أخرى مفؿة يف آشتؼاق: أهنا تجعؾ الؾغة مرتابطة يعـل مفؿ

تؽقن مرتابطة مع أصؾ الؾغة وكؾؿاهتا السابؼة، غقر مـػصؾة، فؾق أكؽ أتقت بنكسان مثاًل ما 

يعرف السقارة وقؾت: طـدكا شلء جديد سؿقـاه سقارة يعرف أكف شلء يسقر، ما يعرف شؽؾفا 

يسقر بؽثرة لؽـ يػفؿ أهنا شلء يسقر،  مـ الؿعـك اإلجؿالل سقارة يعـل الذي ، الحؼقؼل

شلء جفاز جديد سؿقـاه هاتػ َيْعِرُف أكف شلء يفتػ، ٕن هاتػ اسؿ فاطؾ لؾذي يػعؾ 

 الِػعؾ، وهؽذا يعـل يػفؿ أكثر الؿعـك، لؽـ يبؼك التػاصقؾ.

أما الؾغات غقر آشتؼاققة ما تستطقع أن تـؿق، يعـل أكثر الؾغات اإللصاققة مثاًل الؾغات 

هل فقفا أوجف معقـة فؼط جؿع طـدك اسؿ واكتفقـا، اسؿ فاطؾ  اإللصاققة آكجؾقزية وغقرها

 طـدك )آر( ُتؾحؼ بالؽؾؿة آر تصقر اسؿ فاطؾ.

طـدك مثاًل مصدر ُتؾصؼ أيـ جل، يصقر مصدر مثاًل، أو تريد الؿاضل ُتؾصؼ إي دي يصقر 

 فعؾ ماضل، إلصاققة، لق تريد جؿع ثاين ما يف، تريد اسؿ فاطؾ ثاين ما يف.

العربقة طـدك اسؿ فاطؾ وطـدك صقغ مبالغة، وطـدك صػة مشبفة، وطـدك أوجف أما الؾغة 

كثقرة، فؿاذا يػعؾقن؟ يضطرون لالرتجال، طـدهؿ آرتجال، أو ُيسؿك أن الؿصطؾحات 

طـدك شلء جديد مخرتع جديد، فعؾ جديد، أي شلء جديد، تؼعد بالبقت وُتجؿع لؽ 

يف الؾغة، فنذا اكتشرت أدخؾقها يف الؿعجؿ،  حروف وتطؾع كؾؿة جديدة لقس لفا أم وٓ أب
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وكؾؿة ثاكقة ورابعة وطاشرة ومائة وألػ، مع الزمان كثرت هذه الؽؾؿات الجديدة تسلل أكرب 

مختص بالؾغة آكجؾقزية ما معـك كذا يؼقل: ما أدري، هؾف ربؿا كؾؿة جديدة مصطؾح جديد 

يؼصد هبا، قققؾ كؾؿة جديدة لقس ما كعرف حتك كعقد لؾؿعجؿ وكـظر هذا الذي وضعفا ماذا 

ك  لفا أم وٓ أب، ما تػفؿ حتك تعقد لؾؿعجؿ وتـظر ما معـك كؾؿة )قققؾ( لؽـ كحـ سـحرِّ

ك، لؽـ بالتػصقؾ ٓبد أن تعرف الؿعـك التػصقؾل، لؽـ إجؿالل  مثاًل كعرف أكف شلء ُيحرِّ

 كعرف.. وهؽذا.

ؼقل: إذا بؼل إمر طؾك ما هق طؾقف أن فؾفذا الؾغات تتغقر مع الققت، أن يف آكجؾقزية ي

بعد جقؾ أو جقؾقـ ستؿقت آكجؾقزية يعـل سـحتاج أن كرتجؿ مـ آكجؾقزية إلك 

آكجؾقزية، وهذا الذي حدث أن رواية شؽسبقر الذي تقيف قبؾ قرابة ثالثؿائة وخؿسقـ 

ٕن كثقر مـ الؽؾؿات سـة الروايات الؿقجقدة أن مرتجؿة مـ آكجؾقزية إلك آكجؾقزية، 

التل استعؿؾفا شؽسبقر ماتت، أو اكتؼؾ معـاها، وصار معـاها شلء ثاين، فالـاشئة طـدما 

 يؼرؤون ما يػفؿقن ترجؿقها، كحـ كؼرأ مـ ألػ وأربعؿائة سـة وَكػفؿ الؼرآن كالم العرب: 

 هتتتتتتتل غتتتتتتتودر    تتتتتتتع    متتتتتتتن متتتتتتترتدم

 

 

ًِ   تتتتتت  ر  عتتتتتت  تتتتتتتوهمِ    أم هتتتتتتل ع  تتتتتت

عـك، ربؿا )مرتدِم( كعرف أكف شلء يعـل متفدم شلء قديؿ.. وهؽذا، فالؾغة كػفؿ أغؾب الؿ  

متؿاسؽة وطـدها قدرة طؾك آستؿرار وآشتؼاق، أما لغتـا آشتؼاققة هذه لغات مع الققت 

تؿقت، إن لؿ يؽـ أهُؾفا أققياء يعـل ققة مـ أهؾفا لقس مـ الؾغة، فالؾغة آكجؾقزية مـ 

 ـ ققهتا مـ أهؾفا:أضعػ الؾغات لغقًيا لؽ

 كؿ طز أققاٌم بعز لغاِت..

لق أن أهؾفا ضعػقا لذهبت مباشرة وفـقت وصؾب أهؾفا لغة أخرى يتعؾؿقهنا، كؿا فـقت كثقر 

مـ الؾغات إسققية وإفريؼقة أكثر مـ سبعؿائة لغة اكؼرضت، يؼقلقن: الؿستعؿؾ أن 

 قرابة ثالثؿائة لغة فؼط، والبؼقة اكؼرضت ذهبت.
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 إلك درسـا.كعقد 

 كحـ قؾـا: آسؿ لقست اشتؼاققة وٓ إلصاققة.

( وهق الذي تؼسقؿ آسؿ مـ حقث الجؿقد وآشتؼاق: إلك جامٍد ومشتؼقال الُؿَصـِّػ: )

 اشُتؼ مـ غقره.

 يـؼسؿ آسؿ مـ حقث الجؿقد وآشتؼاق إلك قسؿقـ:قال: )

 أكقاع:إول: آسؿ الؿشتؼ، وهق الذي اشتؼ مـ غقره وهق ثؿاكقة 

 الـقع إول: اسؿ الػاطؾ.

 الـقع الثاين: صقغة الؿبالغة.

 الـقع الثالث: اسؿ الؿػعقل.

 الـقع الرابع: الصػة الؿشبفة.

 الـقع الخامس: اسؿ التػضقؾ.

 الـقع السادس والسابع: اسؿ الؿؽان واسؿ الزمان.

 الـقع الثامـ: اسؿ ألة.

ٌء قد اشُتؼت مـ غقرها، كؼقلؽ اشتؼت مـ هذه إبقاب يف مصطؾحات الصرفققـ كؾفا أسؿا

كريد أن كُشؼ مـ هذا « َغْساًل  َغَسؾ َيْغِسُؾ »الػعؾ لؾدٓلة طؾك معـًك معقـ، فعـدك مثاًل الػعؾ 

 «.َغاِسؾ»اسًؿا ُكطؾؼف طؾك مـ يػعؾ هذا الػعؾ اسٌؿ لػاطؾ هذا الػعؾ: 

ال، والؿؽان الذي ُيػعؾ فقف والذي وقع طؾقف الَغْسؾ َمْغُسْقل، والذي يػعؾ الػعؾ بؽثرة غ س 

 هذا الِػعؾ َمْغِسؾة. واسؿ ألة مِْغَسؾة، هق  إصؾ واحد ثؿ كُشؼ مـفا ما كشاء.

 :وهو كوعانوالثاين: آسؿ الجامد وهق ما لؿ يمخذ مـ غقره، قال: )

 الـقع إول: اسؿ الجـس.

 وسقليت تعريػفؿا.( الجقامد يشؿؾ اسؿ الجـس، ويشؿؾ الؿصدر، الـقع الثاين: الؿصدر
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اسؿ الجـس: يعـل أسؿاء ُتطؾؼ طؾك الجـس طؿقًما، مثؾ: حصان لفذا الجـس مـ الحققان، 

وكذلؽ أسد وأركب إلك آخره، أو رجؾ لفذا الجـس، أو امرأة لفذا الجـس، هذه أسؿاء 

 جـس.

والؿصدر سقليت أن الؿصدر هق التصريػ الثالث لؾػعؾ مثؾ: جؾس يجؾس جؾقًسا، الؿصدر 

ؾقس كؼقل: جامد يعـل لؿ يمخذ مـ غقره، ٕن الؿصدر طـد جؿفقر أهؾ الؾغة هق إصؾ ُج 

الذي تمخذ مـف كؾ الؿشتؼات، فؾفذا ُيسؿك الؿصدر، فنذا كان هق إصؾ الذي تمخذ مـف 

 كؾ الؿشتؼات معـك ذلؽ أكف هق لؿ يمخذ مـ غقره، فؾفذا صار جامًدا.

س والؿصدر؟ يقجد، كؾ إسؿاء الؿبـقة أسؿاء هؾ هـاك أسؿاء جامدة أخرى غقر اسؿ الجـ

جامدة مثؾ الضؿائر اسؿ اإلشارة، آسؿ الؿقصقل كؾفا جامدة، ولؿ ُتذكر هـا، ٕن الؽالم 

 طؾقف ما يؼبؾ التصريػ، وإٓ ففل مـ حقث الجؿقد جامدة.

 أن الُؿَصـِّػ سقشرح الؿشتؼات واحًدا واحًدا، وسقشرح الجقامد واحًدا واحًدا.

 (.وهذا الؽالم طؾك إسؿاء الؿشتؼة، وإسؿاء الجامدةالُؿَصـِّػ: ) قال

 اسؿ الػاطؾ:بدأ بالؿشتؼ إول: )

 (.هق اسٌؿ يمخذ مـ الػعؾ إلصالقف طؾك مـ فَعؾ الػعؾ كجالٌس 

هذا تعريػ ٓسؿ الػاطؾ، اسؿ الػاطؾ هق آسؿ الذي تلخذه مـ الػعؾ إلصالقف طؾك مـ 

ػعؾ الجؾقس ُكسؿقف جالس، والذي يػعؾ الؼقام ُكسؿقف قائؿ، والذي َفَعَؾ هذا الػعؾ الذي ي

يػعؾ آكطالق ُكسؿقف ُمـطؾؼ، والذي يػعؾ آستخراج ُكسؿقف ُمستخرج، هذا اسؿ فاطؾ 

 يعـل اسٌؿ لؾػاطؾ الذي يػعؾ هذا الػعؾ.

ْرف، دراسة إبـقة كقػ يُ  بـك أو كقػ كصقغ اسؿ الػاطؾ، كقػ كبـقف هذا الذي يفؿـا يف الص 

ُيصاغ مـ الثالثل طؾك وزن فاطٍؾ كذهب ففق ذاهٌب، ومـ غقر كقػ ُتبـك الؽؾؿة؟ قال: )
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الثالثل طؾك صقرة الػعؾ الؿضارع مع قؾب حرف الؿضارطة مقًؿا مضؿقمة، وكسر ما قبؾ 

 (.أخر: كَدْحرَج ففق ُمدحرج، وأكرَم ففق ُمؽِرم، واكطؾؼ ففق ُمـَطؾِؼ

اضحة طؾك وزن فاطؾ ضرَب ضاِرب، جؾَس جالِْس َشِرَب شارب، كعؿ مـ الثالثل صقاغتف و

 وهؽذا.

مـ غقر الثالثل يعـل الرباطل والخؿاسل والسداسل الؼاطدة واحدة، كليت بالػعؾ الؿضارع 

)يـطؾؼ، يستخرج، ُيؽِرم ُيدحِرج( ثؿ كؼؾب حرف الؿضارطة مقؿ مضؿقمة ُم وكؽسر ما قبؾ 

ُمْؽِرم، َيستخرج ُمستخِرج، َيـطؾؼ ُمـَطؾِؼ، وهؽذا. هذه الصقغ أخر ُيدحِرج ُمَدحرج، ُيؽرم 

 العؾؿقة.

ؾ الصقاغة قال فقف الُؿَصـِّػ: ) وضابُطُف أن تصقغف طؾك َفَعَؾ ففق هـاك ضابط لػظل ُيسفِّ

 (.فاِطْؾ كـصر ففق كاِصر، وأقبَؾ ففق ُمْؼبِؾ

ِرب، أكؾ ففق آكِؾ، كَصر ففق أي فِعؾ تصقغف هبذه الطريؼة يلتقؽ اسؿ الػاطؾ: َشِرب ففق شا

ج،  ج ففق ُمتخرِّ كاِصر، اْكَتَصر ففق ُمـَْتِصر خرج ففق خارج، وأخرج ففق ُمخِرج، وتخر 

 واْسَتخرَج ففق ُمْستخِرج، هذه صريؼة لػظقة ُتسفؾ استخراج اسؿ الػاطؾ.

 أما إذا كـت تعرف صريؼة صقاغتف طؾؿًقا فؼد سبؼ شرُحفا قبؾ قؾقؾ، وُتطبؼفا.

 ما يتعؾؼ باسؿ الػاطؾ.هذا 

اسؿ الػاطؾ ُيطؾؼ طؾك مـ َفَعَؾ الِػعؾ قؾقاًل أو كثقًرا، ُيسؿك الذي يشرب كثقًرا ُيسؿك شارب، 

 أو قؾقاًل ُيسؿك شارب، يدل طؾك أكف َفَعَؾ الػعؾ كثقًرا أو قؾقاًل.

يمخذ مـ  صقغُة الؿبالغة هل اسؿٌ أما الؿشتؼ الثاين صقغة الؿبالغة فقؼقل فقفا الُؿَصـِّػ: )

اع  (.الػعؾ إلصالقف طؾك مـ فعؾف بؽثرة كسؿ 

إًذا اسؿ صقغ الؿبالغة أيًضا اسٌؿ يمخذ مـ الػعؾ إلصالقف طؾك مـ فعؾف.. إلك هـا مثؾ اسؿ 

الػاطؾ، لؽـ يف صقغ الؿبالغة فعؾف بؽثرة، فصقغ الؿبالغة اسؿ فاطؾ، لؽـفا خاصٌة بالػاطؾ 
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ِجد أكثر الـحقيقـ ُيدخؾقن صقغ الؿبالغة يف اسؿ الػعؾ، الذي َفَعَؾ هذا الػعؾ بؽثرة، ولفذا ت

إذا شرحقا اسؿ الػاطؾ واكتفقا قالقا: ومـف صقغ الؿبالغة، أو قالقا: يحقل اسؿ الػاطؾ إلك 

صقغ مبالغة إذا ُأريد الدٓلة طؾك كثرة الػعؾ، ففل يف الحؼقؼة أسؿاء فاطؾ، لؽـفا خاصة بؿـ 

 َفَعَؾ بؽثرة.

( ٕن يف صقغ سؿاطقة كثقرة يعـل ولفا خؿس صقٍغ ققاسقةفقفا الُؿَصـِّػ: )صقغ الؿبالغة قال 

ْير»فاطقل يعـل كثقر الَػْرق بقـ الحؼ والباصؾ، مثؾ « فاروق»ما تـؼاس مثؾ  يؼ شرِّ  ِصدِّ

قؾ  ، لؽـ هذه ما َتـؼاس، وإن وردت يف الؾغة بؼؾة.«فِعِّ

 خؿسة:أما الصقغ التل اسُتعؿؾت بؽثرة ويـؼاس طؾقفا ففل 

اب، وقت ال.قال: ) اب، وضر  از، وشر  ال كفؿ   وهل فع 

 ( كثقر الـحر، مِْعَطار كثقر التعط ر، مِفؿاز كثقر الفؿز.والصقغة الثاكقة: مِْػَعال كِؿـَْحار

 ( وصبقر وغػقر.َفُعقٌل: كرجٌؾ شؽقرٌ والثالثة: )

ؿ كؿا سقليت صػة مشبفة، فعؾقؿ ( هـا كصؾحفا إلك َطؾِقؿ، ٕن كريوَفِعقٌؾ: كرجٌؾ كريؿٌ قال: )

 يعـل كثقر العؾؿ، َسؿقع كثقر السؿع، رحقؿ كثقر الرحؿة.

( وَمؾٌِؽ، وَسئٌِؿ، أكا َحِذٌر أكا َسئٌؿ، أكا َمؾٌِؽ طؾك وزن َفِعؾ، وَفِعٌؾ: كَحِذرٌ والصقغة الخامسة: )

 وتدل طؾك الِػعؾ الؽثقر. هذه صقغ الؿبالغة.

 ػعقل، وفقف يؼقل الُؿَصـِّػ: أما الؿشتؼ الثالث: ففق اسؿ الؿ

  هق اسٌؿ يمخذ مـ الػعؾ إلصالقف طؾك الذي وقَع الػعؾ طؾقف: كؿسؿقٌع.)قال الُؿَصـِّػ: 

فاسؿ الؿػعقل أيًضا مشتؼ ملخقذ مـا لػعؾ، لؽـ أخذكاه مـ الػعؾ إلصالقف َطؾك مـ وقع 

ػعؾ الؿبـل الػعؾ طؾقف يعـل طؾك مػعقلف، فؾفذا كؼقل: كؾ الؿشتؼات ملخقذة مـ ال

لؾؿعؾقم: َشِرب ففق َشاِرب، َضَرب ففق ضاِرب، ضارب مـ ضرَب، اْكَطَؾؼ ففق ُمـَطؾِؼ، 

اب مـ ضرب بؽثرة. اب مـ َشِرب بؽثرة، وضر   اْكَطؾِْؼ مـ اْكَطَؾؼ، وشر 
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وأما اسؿ الؿػعقل فؿلخقذ مـ الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل، ُفِعَؾ، فؿؽسقر مـ ُكِسر، ُضرب ففق 

 َر ففق مؽسقر.مضروب، وُكِس 

 الؿسؿقع الذي ُسِؿع ولقس َسِؿع، فاسؿ الؿػعقل يمخذ مـ الؿبـل لؾؿجفقل.

وُيصاغ مـ الثالثل طؾك وزن: مػعقٍل َكُؽِسَر ففق وأما صقاغتف فقؼقل فقفا  الُؿَصـِّػ: )

َمْؽسقر، ومـ غقر الثالثل طؾك صقرة الؿضارع مع قؾب حرف الؿضارطة مقًؿا مضؿقمة، 

(. كذلؽ خر: كُدحرج ففق ُمدحَرج، وُأكِرم ففق ُمؽَرم، وافتتح ففق ُمػتَتحوفتح ما قبؾ أ

صقاغتف لقست بعقدة طؾك اسؿ الػاطؾ، فؿـ الثالثل طؾك مػعقل، َشِرَب كؼقل كبـقفا 

 ُأكَِؾ ففق ملُكْقل، ُضِرَب ففق مضروب.. وهؽذا.« ُشِرب ففق مشروب»لؾؿجفقل 

ل، كليت بالؿضارع كؼؾب حرف الؿضارطة مقؿ مـ غقر الثالثل الرباطل الخؿاسل السداس

مضؿقمة، وكػتح ما قبؾ أِخر فـؼقل مثاًل يف ُيؽرم ُمؽَرم، ويف ُيدحَرج ُمدحَرج، ويف ُيـطؾؼ 

 ُمـطَؾؼ، ويف ُيستخَرج ُمستخَرج.

: أن تصقغف طؾك ُفِعَؾ ففق مػعقٌل، كـُِصَر ففق وضابطهوضابطف الؾػظل قال فقف الُؿَصـِّػ: )

 (.ُزْلِزَل ففق ُمزلَزل، وُتعؾِّؿ ففق ُمتعؾ ؿٌ مـصقٌر، و

وهؽذا ُدحِرج ففق مدحَرٌج، وُفتح ففق مػتقح، وُطؾَِّؿ ففق َمعؾ ٌؿ، وُتعؾِّؿ ففق ُمتعؾ ٌؿ، واسُتعؾؿ 

 ففق ُمستعَؾؿ، وهؽذا.

 وأما الؿشتؼ التالل: ففق الصػة الُؿشبفة: تحتاج إلك شلء مـ آكتباه الصػة الؿشبفة.

: هل اسٌؿ يمخذ مـ الػعؾ إلصالقف طؾك مـ فعؾف الصػة الؿشبفةَصـِّػ يف تعريػفا: )قال الؿُ 

وسـعرف « َطظقؿ»( هـا طؾقؿ كضرب طؾقفا صححقها إلك طؾك جفة الثبقت، كاهلل طؾقٌؿ كريؿٌ 

 لؿاذا بعد قؾقؾ: )كاهلل طظقٌؿ كريٌؿ(.

(. التعريػ طؾك مـ فعؾفاسٌؿ يمخُذ مـ الػعؾ إلصالقف الصػة الؿشبفة يف التعريػ يؼقل: )

إلك هـا تعريػ اسؿ الػاطؾ، لؽـ هـا ِزدكا طؾك جفة الثبقت، فؾفذا تسلل تؼقل: الصػة 
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الؿشبفة ُمشبفة باسؿ الػاطؾ، هل الصػة الؿشبفة باسؿ الػاطؾ، هل اسؿ فاطؾ، لؽـ لقست 

وغقر طؾك صقغة اسؿ الػاطؾ، الصقغة درسـاها قبؾ قؾقؾ كقػ ُتصاغ طؾك فاطؾ مـ الثالثل 

 الثالثل طؾك الؿضارع.

والصػة الؿشبفة معـاها معـك اسؿ الػاطؾ تدل طؾك مـ َفَعَؾ الِػعؾ: َكريؿ طؾك مـ َفَعَؾ 

الؽرم، وجؿقؾ طؾك مـ َفَعَؾ الَجؿال، ُشجاع طؾك مـ َفَعَؾ الشجاطة، أحؿؼ طؾك مـ َفَعَؾ 

 ؾك جفة الثبقت.الُحؿؼ، وهؽذا هق اسٌؿ يمخذ مـ الػعؾ إلصالقف طؾك مـ فعؾف، لؽـ ط

كقػ ُكػرق بقـ اسؿ الػاطؾ وبقـ الصػة الؿشبفة؟ يف أكثر مـ صريؼة لؾتػريؼ: مـ أسفؾ هذه 

الط رق الـظر إلك الػعؾ الذي ُأِخَذت الصػة مـف، إفعال كؿا طرفـا مـ قبؾ الػعؾ الثالثل 

 يؽقن طؾك َفَعَؾ وَفِعؾ وفُعؾ، طرفـا ذلؽ.

َفَعَؾ يليت متعدًيا وٓزًما، ُمتعدًيا مثؾ ضرَب ضربف متعدي وطرفـا يف الؿتعدي والالزم: أن 

 يؼبؾ الفاء.

 ويليت ٓزًما مثؾ: )جؾَس طؾقف( وأما َفِعَؾ فقليت متعدًيا وٓزًما َشِرَبف، وٓزم كِػَرح بف.

وأما فُعؾ فال يؽقن إٓ ٓزًما مثؾ: َكُرَم، إًذا إقسام خؿسة: َفَعَؾ الُؿتعدي، وفعؾ الالزم، 

 ؾ الؿتعدي، وَفِعؾ الالزم، وفُعؾ الذي ٓ يؽقن إٓ ٓزًما.وَفعِ 

 الصػة الؿشبفة تليت مـ اثـقـ مـ هذه الخؿسة.

 واسؿ الػاطؾ يليت مـ الثالثة الباققة.

فالصػة الؿشبفة تليت مـ فُعؾ الذي ٓ يؽقن إٓ ٓزًما كؽُرم ففق َكِريؿ وشُرف ففق شريػ، 

 وخِضر ففق أخضر.وحُؿؼ ففق أحَؿؼ، وطُظؿ ففق طظقؿ، 

َفِرَح ففق َفِرٌح، وَصِرَب ففق َصِرٌب، وَغِرق ففق َغِريٌؼ، وَخِضَر ( الالزم مثؾ: َفِعَل وتليت مـ )

 ففق أْخَضر، وهؽذا. 

 وُيصاغ باصراٍد مـ فعؾقـ:ولفذا قال الُؿَصـِّػ: )
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 َفُعؾ كَؽُرم ففق كريؿ.إول: 

 (.والثاين: َفِعؾ الالزم: كَغِرق ففق َغريؼ

ك مـ إفعال الثالثقة َفَعَؾ الؿتعدي، وَفَعؾ الالزم، وَفِعؾ الُؿتعدي، هذه الثالث يليت مـفا يبؼ

 اسؿ الػاطؾ.

 لق قؾـا: َضَرَب ففق َضاِرْب، وجؾَس ففق جالِْس، وَشِرَب ففق َشاِرْب.

 لؽـ َفِرح ما تؼقل: ففق فاِرح، بؾ َفِرٌح، وَصُغر ففق صغقر، وكُبر ففق َكبقر، وهؽذا.

ا تػريط بقـ الصػة الُؿشبفة واسؿ الػاطؾ مـ حقُث ما ُيصاغان مـف، والػرق بقـفؿا مـ ففذ

 حقث الؿعـك أن الصػة الؿشبفة تدل طؾك ثبقت الػعؾ حؼقؼًة أو مبالغًة.

 حؼقؼًة كؼقلؽ: )اهلل طظقٌؿ، اهلل كريٌؿ(.

.) ـٌ  مبالغًة كؼقلؽ: )محؿٌد كريٌؿ، ومحؿٌد بطٌؾ وحس

حتك ولق لؿ يػعؾف إٓ « َشِرَب ففق َشاِرب»طؾك مـ َفَعَؾ الِػعؾ مطؾًؼا وأما اسؿ الػاطؾ فقدل 

 مرة واحدة، ثؿ اكؼطع بعد ذلؽ كؼقل: شاِرب، ففذا الػرق بقـفؿا مـ حقث الؿعـك.

ثؿ قال الُؿَصـِّػ يف بقان كقػقة صقاغة الصػة الؿشبفة، كقػ ُتصاغ؟ اسؿ الػاطؾ لف صقاغة 

 مطردة طرفـاها.

( يعـل لقس لفا صقاغ مطردة مثؾ اسؿ الػاطؾ، وإكؿا لفا ولفا أبـقٌة كثقرةقال: )الصػة الؿشبفة 

صقغ كثقرة أشفرها أْفَعؾ وممكثف َفْعال كلحؿر وحؿراء، وأخضر وخضراء، هذا يؽقن يف 

 إلقان.

( وغضبان وغضبك، هذا يؼقلقن والثالث والرابع: َفْعالن وممكثف فعؾك، كشبعان، وشبعك)

 آمتالء : شبعان وشبعك، وغضبان وغضبك.فقؿا يدل طؾك 

 ( وشريػ.وَفِعقؾ كؽريؿ)

 ( وَصِرٌب.السادس: َفِعٌؾ كَػِرٌح )
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ـٌ وَبطٌؾ )  السابع: َفَعٌؾ: كَحس

 ( وصعٌب.والثامـ: َفْعٌؾ: كَسْفٌؾ 

 ( وصقِّب ومقِّت.والتاسع: فْقِعٌؾ كسقِّدٌ )

صػة الؿشبفة، يعـل ما تؾتبس ففذه أشفر صقغ وأبـقة الصػة الؿشبفة، فقفا أبـقة خاصة بال

باسؿ الػاطؾ، وٓ تؾتبس بصقغ الُؿبالغة، أحؿر، صقغة مبالغة ما تؾتبس باسؿ الػاطؾ وٓ 

لؽـ هـاك صقغتان يشتبفان بصقغ الؿبالغة « سقِّد»وكذلؽ « طؾب»بصقغ الؿبالغة، وكذلؽ 

ن أيًضا يف صقغ الؿبالغة، َفِعؾ َفِعقٌؾ كؽريؿ، وَفِعٌؾ كَػِرٌح. هاتان الصقغتان مقجقدتاَفِعقؾ و

 فـؼقل يف صقغ الؿبالغة تؽقن َفِعقٌؾ وَفْعٌؾ مـ َفَعَؾ الالزم أو َفَعَؾ الؿتعدي، أو َفِعؾ الُؿتعدي.

 وأما يف الصػة الؿشبفة فتؽقن مـ َفُعؾ الالزم، أو َفِعؾ الالزم.

 يعـل كريؿ مـ َكُرم فُعؾ، إًذا هذه صػة مشبفة.

 متعدي، يؽقن صقغة مبالغة.لؽـ )َسِؿقع( مـ َسِؿعف 

 لق قؾـا: )َشِريػ( مـ َشُرف )وطظقؿ( مـ طُظؿ. هذه صػات مشبفة.

 لؽـ لق قؾـا: )َطؾقؿ، أو رحقؿ( هذه مـ َطؾِؿف وَرِحَؿف، هذه صقغ مبالغة.

لق قؾـا: َفِرْح، هذه مـ َفِرح الالزم، وَحِذْر مـ حذره متعدي. وَمؾِؽ َمؾَؽف متعدي مبالغة. 

ـْ صػة 
 مشبفة َفطِـ لف ما تؼقل: َفَطـ لف، أو َفطِـف.وَفطِ

: هذا ٓزم، صػة مشبفة. ورجٌؾ َسئٌِؿ: هذا مـ َسئِؿف متعدي، هذه صقغة مبالغة. ـْ
 ورجٌؾ َزمِ

 فـُػرق بقـفؿا إما بالـظر إلك الػعؾ، أو بالـظر إلك الؿعـك.

ًٓ ٓ تػصقاًل أن كؼقل: إن الصػة الؿشبفة كؾ اسٍؿ أصؾؼ ط ؾك الػعؾ ولقس طؾك كستطقع إجؿا

صقغة اسؿ الػاطؾ، وٓ صقغ الؿبالغة، أي اسؿ يدل طؾك الػاطؾ، لؽـ لقس طؾك صقغة اسؿ 

الػاطؾ وٓ صقغ الؿبالغة كؼقل: هذه صػة مشبفة، كؼقل مثاًل: ُشجاع، ما ذكركاها يف هذه 

 الصقغ، صقغة كادرة، لؽـ ُشجاع الذي يػعؾ الشجاطة.
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 الذي يُرهبؿ الذي يػعؾ الربقبقة صػة مشبفة.لق قؾـا مثاًل: ربِّ العالؿقـ 

قب، هذه صػة مشبفة.. وهؽذا.  لق قؾت: رأيُت رجاًل أْشَقب يعـل شاب مـ الش 

فالصػة الؿشبفة: كُؾ اسٌؿ دل طؾك الػاطؾ، لؽـ لقس طؾك صقغة الػاطؾ ولقس طؾك صقغ 

 الؿبالغة.

 لـختؿ الؽالم طؾك الؿشتؼات باسؿ التػضقؾ.

اسُؿ التػضقؾ: هق اسٌؿ طؾك وزن أْفَعؾ يدل طؾك أن شقئقـ  الؿشتؼ التالل: )قال الُؿَصـِّػ يف

 (.اشرتكا يف صػة، وزاد أحدهؿا فقفا، كؿاهٌر أطؾُؿ مـ خالدٍ 

 تعريػ اسؿ التػضقؾ: أكف اسؿ يؽقن طؾك وزن أْفَعؾ.

أن  يدل طؾك أن ما قبؾف وما بعده يجتؿعان يف صػة مـ الصػات، إٓوضقػتف الـحقية يؼقل: )

( محؿٌد أطؾُؿ مـ خالٍد، وزيٌد أسرُع مـ خالٍد، الذي قبؾف زاد طؾك الذي بعده يف هذه الصػة

 يعـل أهنؿا ُمشرتكان يف السرطة، لؽـ إول فاق الثاين يف هذه الصػة.

إن لؿ يشرتكا يف الصػة يعـل واحد جالس ومحؿد يركض بسرطة، هؾ تؼقل: هذا أسرع مـ 

 كا يف الصػة، فؾفذا قال الؿتـبل:هذا، ما يصؾح ٓبد أن يشرت

 ألتتتتتم تتتتتت  أن    تتتتتقف يتتتتتـؼص ستتتتت ره

 

 

إذ  سقتتتتتتتتتل إن    تتتتتتتتتقف أمهتتتتتتتتت متتتتتتتتتن  

   ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

 

هق السقػ أمضك مـ العصا صحقح، لؽـ العصا ما يقصػ أصاًل بالؿضك، أكؽ إذا ضربت  

 بف الشلء مضك فقف دخؾ فقف، فال يصح هـا اسؿ التػضقؾ، فؾفذا كػفؿ مـ ققلف تعالك: 

أْفَصح هذا اسؿ تػضقؾ يدل طؾك أن [ 43﴿َوَأِخل َهاُروُن ُهَق َأْفَصُح مِـِّل لَِساًكا﴾ ]الؼصص:

هارون كان فصقًحا، وأن مقسك طؾقف السالم كان فصقًحا، إٓ أن هارون أفصح، لؽـ الذي لؿ 

يػفؿ ذلؽ يف اسؿ التػضقؾ قال: إن أية تدل طؾك أن مقسك لؿ يؽـ فصقًحا، ثؿ يليت 

ائقؾقات، وأكف أكؾ جؿرًة إلك آخر هذا الؽالم، مع أن هذا إسؾقب لغقًيا يدل طؾك أن بنسر
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مقسك كان فصقًحا، ٕكف ٓ يصح أن تؼقل: هارون أفصح مـ مقسك إٓ إذا اجتؿعا يف 

 الػصاحة، ما تليت بنكسان طالؿ وإكسان جاهؾ وتؼقل: هذا أطؾؿ مـ هذا.

 مثبٍت ذلؽ فقؼقل: ) أن يتؽؾؿ طؾك صقاغتف واشتؼاقف وشروط
ٌ
وٓ ُيشتؼ إٓ مـ فِعؾ ثالثل

ـُ مـف ( متصرٍف تاٍم قابؾ لؾتػاوت مبـٍل لؾؿعؾقم: كفق أفضؾ مـ فالن، وأكرب مـف، وأحس

ُيسؿقهنا شروط ما يمخذ مـف اسؿ التػضقؾ، اسؿ التػضقؾ يجب أن يمخذ مـ فِْعؾ يعـل ما 

ـ الجدار، هذا أْكَرُس مـ هذا مـ الُؽرسل يمخذ مـ اسؿ، ما تؼقل مثاًل: هذا أجَدُر مـ هذا م

( هذا أحسـ مـ هذا مـ حُسـ أكرُم مـ هذا م َكُرم، لؽـ ما ثالثلما يليت، يمخذ مـ فِْعؾ )

تلخذ مـ اكطؾؼ هذا أصَؾُؼ مـ هذا، أو هذا أخرُج مـ هذا، يعـل أحسـ استخراًجا ٓبد أن 

 يؽقن مـ ثالثٍل.

ف الػعؾ الؿتصرف الػعؾ الجامد: ما تلخذ مـ )لقَس ( خالمتصرٍف ( خالفف الؿـػل )ُمثبٍت )

 محؿٌد بخقاًل( تؼقل: هذا أْلَقس مـ هذا، ما يليت.

( خالف الػعؾ التام الػعؾ الـاقص، وهق كان وأخقاهتا، ما تؼقل: محؿٌد أكقن مـ زيٍد وتامٍ )

 واقًػا يعـل كان واقًػا.

هذا وهذا مشرتكان، لؽـ هذا  ( يعـل الؿعـك قابؾ لؾتػاوت، ٕكؽ تؼقل:وقابؾ لؾتػاوت)

 فات هذا يعـل زاد طؾقف، فالؿعـك ٓبد أن يدل طؾك التػاوت.

يؼقلقن: إفعال التل ٓ تدل طؾك التػاوت مثؾ: )َماَت( أو َغِرَق، ما تؼقل: هذا أْمِقت مـ 

هذا، أو هذا أْغَرُق مـ هذا، ٕن هذيـ الػعؾقـ ٓ يدٓن طؾك تػاوت، لقس مثؾ الؽرم، الؽرم 

 بعضف أكرم مـ بعض، السرطة بعضفا أكثر مـ بعض.. وهؽذا.

( بخالف الؿبـل لؾؿجفقل، ففذه إشقاء التل لؿ تتقافر فقفا الشروط ٓ يمخذ مبـل لؾؿعؾقم)

مـفا اسؿ تػضقؾ، إٓ أكؽ يؿؽـ أن تلخذ مـفا اسؿ تػضقؾ إذا َقبِْؾت القاسطة، هذه ما يمخذ 

احد يتقسط إذا َقبَِؾت القاسطة ُيؿؽـ كلخذ مـفا اسؿ مـفا اسؿ تػضقؾ، صقب لق لفا واسطة و
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تػضقؾ، فـؼقل مثاًل: الُعؿال استخرجقا الذهب بطريؼة أفضؾ مـ الُعؿال أخريـ، ُخْذ مـ 

استخرج تؼقل: ما يصح التػضقؾ مـ اْسَتخرَج، ُكرسؾ لف واسطة وهق فِعؾ قابؾ لفذه الشروط 

 مثؾ: َحُسـ كؼقل:

ـُ استخراًجا ل  ؾذهب مـ همٓء.همٓء أحس

 همٓء أسرُع استخراًجا.

 همٓء أققى استخراًجا مـ همٓء.

 همٓء أققى استخراًجا.

 همٓء أجؿُؾ استخراًجا.

كليت بػعؾ قابؾ لؾشروط، وكجعؾف واسطة، فنن َقبِؾ القاسطة صح، وإن لؿ يؼبؾ القاسطة لؿ 

 يصح.
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 الخامسالدرس 

والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وأصحابف بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، 

 أجؿعقـ.

 أما بعد:

فؿا زلـا كشرُح يف الؿشتؼات، واكتفقـا مـ اسؿ الػاطؾ، وصقغ الؿبالغة، واسؿ الؿػعقل، 

 والصػة الؿشبفة، وبدأكا باسؿ التػضقؾ.

 قرأكا تعريػ وشروط ما ُتشتؼ أو ما ُيشتؼ مـف اسؿ التػضقؾ.

 ػضقؾ: التل ذكر الُؿَصـِّػ أهنا أربعة أكقاع، وبذلؽ يؼقل: بؼل أكقاع اسؿ الت

وهق أربعُة أكقاع: الُؿجرد مـ أل واإلضافة، ويجب فقف التذكقر واإلفراد كؿاهٌر أكرُب مـَؽ، )

 وفاصؿُة أكربُ مـؽ، وُهؿ أكربُ مـؽ.

 وهؿ إكابر.وتجب مطابؼتف لؿا قبؾف كؿاهٌر أكرب، وفاصؿُة الُؽربى، « أل»والثاين: الؿؼرتن بـ

الثالث: الؿضاف إلك كؽرة، ويجب فقف التذكقر واإلفراد كؿاهر أكرب رجؾ، وفاصؿة أكرب 

 امرأة.

الرابع: الؿضاف إلك معرفة، ويجقز فقف القجفان: كػاصؿة أكرب الـساء، وُكربى الـساء، وهؿ 

 أكرب الحاضريـ، وأكابر الحاضريـ.

 
   :قال الشَّارح وف َّقه اهلل 

 فاسؿ التػضقؾ لف يف الؾغة أربع استعؿآت:إًذا 

إول: أن يؽقن مجرًدا مـ )أل( ومـ اإلضافة، لؿ تؼرتن بف )أل( قبؾف، ولؿ ُيضػ إلك ما 

بعده، كؼقل: محؿٌد أفضُؾ مـ غقِرِه. فلفضؾ لؿ تؼرتن بـ)أل( إفضؾ، ولؿ ُيضػ ٓسٍؿ 

( فحقـئٍذ يجب يف اسؿ التػضقؾ بعده، كلن تؼقل: أفضُؾ رجؾ، وإكؿا ُقؾ: )أفضُؾ مـ غقِرهِ 
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التزام اإلفراد فال ُيثـك وٓ ُيجؿع، والتزام التذكقر فال يمكث، هذا حؽٌؿ خاص هبذا الباب مع 

أن إصؾ يف إوصاف السابؼة اسؿ الػاطؾ، واسؿ الؿػعقل، والصػة الؿشبفة، وصقغ 

وجاء رجٌؾ فاضٌؾ، وطـٌد  الؿبالغة، هذه يجب أن ُتطابؼ متبقطفا، فتؼقل: جاء محؿٌد الػاضُؾ،

 الػاضؾُة، وامرأٌة فاضؾٌة، ورجالن فاضالن، ومحؿدان فاضالن، وهؽذا.

وتؼقل يف الصػة الؿشبفة: )جاء رجٌؾ جؿقٌؾ، وامرأٌة جؿقؾة، ورجالن جؿقالن، وامرأتان 

 جؿقؾتان(.

ن : جاء رجٌؾ مضروٌب، وامرأٌة مضروبة، ورجالن مضروبان، وامرأتاوتؼول يف اسم الؿػعول

 مضروبتان.

 ذكركا أن اسؿ التػضقؾ لف أربع استعؿآت:

آستعؿال إول: ُيستعؿؾ مجرًدا مـ أل ومـ اإلضافة، فحقـئٍذ كؾتزم اإلفراد فال ُيثـك وٓ 

ُيجؿع، ويؾتزم التذكقر فال ُيمكث، وهذا حؽٌؿ خاص بف مـ بقـ إوصاف، فتؼقل يف اسؿ 

ا أفضُؾ مـ غقرها، ما تؼقل: )هـٌد ُفضؾك مـ التػضقؾ: محؿٌد أفضؾ مـ غقره، وهـٌد أيًض 

 غقرها(.

والؿحؿدان أفضؾ مـ غقرهؿا، والؿحؿدون أفضُؾ مـ غقرهؿ، والفـداُت أفضْؾ مـ 

 غقرهـ. فقؾزم اسؿ التػضقؾ اإلفراد أو التذكقر إذا كان مجرًدا مـ أل ومـ اإلضافة.

قل: )محؿٌد أفضُؾ رجٍؾ. وهـٌد وكذلؽ لق ُأضقػ إلك كؽرة أيًضا يؾزم اإلفراد والتذكقر، فتؼ

أفضُؾ امرأٍة. ما تؼقل: هـٌد ُفضؾك امرأة، أفضُؾ امرأٍة، والؿحؿدان أفضُؾ رجؾقـ، 

والؿحؿدون أفضُؾ رجاٍل، والفـدات أفضُؾ كساٍء، إًذا فاسؿ التػضقؾ يؾزم اإلفراد والتذكقر يف 

 حالتقـ إذا تجرد مـ أل أو اإلضافة، وإذا ُأضقػ إلك كؽرة.

إفضؾ، فحقـئٍذ تجب فقف الؿطابؼة، يجب أن ُيطابؼ ما  «بلل»عؿال الثالث: )أن يؼرتن وآست

قبؾف، إفراًدا وتثـقًة وجؿًعا وتذكقًرا، وتلكقًثا، فتؼقل: محؿٌد إفضُؾ وهـٌد الُػضؾك، ما تؼقل: 
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هـٌد إفضؾ، بؾ هـٌد الُػضؾك، والؿحؿدان إفضالن، ورأيُت الؿحؿديـ إفضؾقـ، 

 ان الُػضؾقان، والرجال إفاضؾ، والفـداُت الُػضؾقات، أو الُػَضؾ.والفـد

: أن ُيضاف إلك معرفة، فحقـئٍذ يجقز أن يؾتزم اإلفراد والتذكقر، وهذا وآستعؿال الرابع

جال، وهـٌد أفضُؾ  إكثر، ويجقز أن ُيطابؼ، يجقز فقف القجفان فتؼقل: )محؿٌد أفضُؾ الرِّ

لتذكقر، أو هـٌد ُفضؾك الـساء بالؿطابؼة، والؿحؿدون أفضُؾ الرجال، الـساء التزام اإلفراد وا

 أو الؿحؿدون أفاضُؾ الرجاِل. والفـداُت أفضُؾ الـساء، أو ُفضؾقات الـساِء.

 : أن اسؿ التػضقؾ يؾزم اإلفراد والتذكقر يف استعؿالقـ:فالخالصة

 إذا تجرد مـ )أل( واإلضافة. -

 وإذا ُأضقػ إلك كؽرة. -

 «.أل»فقف الؿطابؼة يف آستعؿال إذا اقرتن بـوتجب 

أٓ ُأخربكؿ بلقربؽؿ »ويجقز فقف القجفان إذا ُأضقػ إلك معرفة. قال طؾقف الصالة والسالم: 

أقَرب ففذا ُمػرد مذكر، وقد «. أقرُبُؽؿ»فؼال: « مـل مجالًسا يقم الؼقامة أحاسـؽؿ أخالًقا

جؿع، « أحاسـؽؿ»معرفة، مع أكف قال:  يعـل ُمضاف إلك« أقربؽؿ»ُأضقػ إلك الضؿقر: 

 وهـا صابؼ، ولؿ يؾتزم اإلفراد أو التذكقر.« أحاسـؽؿ»والؽالم طـ الجؿع، وقال فقف: 

طؾك القجف أخر وهق التزام اإلفراد والتذكقر، فقجقز يف كحق ذلؽ أن « أحسـُُؽؿ»ويف رواية: 

«. بلحسـؽؿ أو بلحاسـؽؿ»خقر: ويف إ« أٓ ُأخربكؿ بلقربؽؿ إلل، أو بؼريبؽؿ إلل»يؼال: 

 ففذا ما يتعؾؼ باسؿ التػضقؾ لــتؼؾ إلك الؿشتؼ التالل وهق اسؿ الؿؽان واسؿ الزمان.

هؿا اسؿان مشتؼان مـ الػعؾ إلصالقفؿا طؾك مؽان الػعؾ وزماكف، طرففؿا الُؿَصـِّػ فؼال: )

ا ومعـاهؿا أهنؿا ( ففؿا اسؿان مشتؼان أيًضا، لؽـ وضقػتفؿكؿطؾع الػجر، ومخرج الطقارئ

يدٓن طؾك مؽان الػعؾ الؿؽان الذي وقع فقف الػعؾ، أو يؼع فقف الػعؾ وطؾك الزمان الذي 
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وقع أو يؼع فقف الِػعؾ، )كؿطؾع الػجر( يعـل الزمان الذي يطؾع فقف الػجر، وَمخرج الطقارئ، 

 يعـل الؿؽان الذي يؼع فقف الخروج. اسؿ زمان واسؿ مؽان.

وُيصاغان مـ الثالثل طؾك وزن ا قاطدة مضطردة بقـفا الُؿَصـِّػ فؼال: )صقاغتفؿا: لصقاغتفؿ

( هذا صقاغتفؿا مـ الثالثل، مـ غقر الثالثل الرباطل الخؿاسل السداسل َمْػَعؾ أو َمْػِعؾ

 سقليت الؽالم طؾقفا.

أن كتؽؾؿ طؾك صقاغتفؿا مـ الثالثل كقػ ُيصاغان مـ الثالثل؟ إما طؾك َمْػَعؾ، أو طؾك 

 ْػِعؾ، فالؿقؿ مػتقحة، طؾك كؾ حال، العقـ إما مػتقحة َمْػَعؾ، أو مؽسقرة َمْػِعؾ.مَ 

متك كصقغفؿا طؾك مْػَعؾ، ومتك كصقغفؿا طؾك َمْػِعؾ؟ كـظر إلك الػعؾ الؿضارع، الؿضارع 

قد يؽقن مضؿقم العقـ أو مػتقح العقـ، أو مؽسقر العقـ، فنن كان مؽسقر العقـ كـزَل 

، اسؿ الؿؽان واسؿ الزمان مـفؿا طؾك َمْػِعؾ مثؾ الؿضاِرع، فتؼقل: يـزل، أو جؾس يجؾس

)كزَل يف مـزٍل( الؿـزل الؿؽان الذي ُيػعؾ فقف الـزول، وجؾَس يف مجؾٍس، ما تؼقل: َمْجَؾس. 

 أو مـَزل، مجؾِس مؽان الجؾقس، ومـِزل مؽان الـزول.

لؿؽان طؾك َمْػَعؾ، يذهب يف وإذا كان الؿضارع طؾك َيْػَعؾ مثؾ: يذهب، أو يْؼَطع فاسؿ ا

 مذهٍب ويصـُع يف مصـٍَع.

لق كان الؿضارع طؾك َيْػُعؾ، اسؿ الزمان والؿؽان َمْػَعؾ أو مػِعؾ بسؿ، ما يف مَػُعؾ، فـجعؾ 

 الؿضارع طؾك َيْػُعؾ طؾك صقغة مػَعؾ، يؽتب يف مؽتب، وهق الؿؽان الذي ُيؽتب فقف.

والؿؽان مـف طؾك َمْػِعؾ، والػعؾ الذي طؾك َيْػَعؾ أو إًذا الػعؾ الذي طؾك َيْػِعؾ اسؿ الزمان 

 يْػُعؾ، فاسؿ الؿؽان والزمان طؾك َمْػَعؾ.

بؼل أيًضا مقاضع أخرى سقذكرها الُؿَصـِّػ جؿقًعا فؼال: )فؿػَعٌؾ( بػتح العقـ ُيصاغ مـ 

 ومـ يْػُعؾ كقؽتب يف مؽتب. (يْػعؾ كقؾعب يف مؾعب

 (. ويرمل يف مرمك، ويؾفق يف مؾَفك.يسعك يف مسعكمثؾ: )( أًيا كان ومـ الػعؾ الـاقصقال: )
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( طرفـا الؿضعػ، ويريد بف الؿضعػ الثالثل، ٕن الؽالم طؾك ومـ الػعؾ الُؿضع ػقال: )

 صقاغة الزمان والؿؽان مـ الػعؾ الثالثل.

، مَفب الريح، يعـل  ، وهب  هّبت الريح مـ مفبٍّ الؿؽان وطرفـا الؿضعػ مثؾ: فر  يػر  يف مػرٍّ

الذي هتُب مـف الريح مَفب، مَػْر زيد، أيـ الؿػر؟ يعـل الؿؽان الذي ُيػر  مـف.. وهؽذا، إًذا 

َمْػعؾ يؽقن مـ الؿضارع الذي طؾك يْػَعؾ، والؿضارع الذي طؾك يْػُعؾ، ومـ الـاقص ومـ 

 الؿضعػ.

ؾ يجؾِس يف ُيصاغ مـ يػِعؾ يعـل الؿضارع الذي طؾك َيْػِعؾ مث -بؽسر العقـ-وَمْػِعٌؾ 

مجؾٍِس، ويـزل يف مـزٍل، وطرَض يعِرُض يف معِرٍض، معِرض السقارات ولقس معَرض 

 السقارات.

وكذلؽ َمْػِعؾ مـ الؿثال القاوي: كققَػ يف مققٍِػ، الِؿثال الؿراد بالػعؾ الؿثال ما اطتؾت 

ػ مؽان فاؤه القاو يعـل اطتؾت بالقاو مثؾ: َوَقَػ َوَوطَد كؼقل: وقَػ يف مققٍػ الؿقق

القققف مقطد، سـجتؿع يف مقطد فالن يعـل يف الؿؽان الذي تقاطدكا فقف مع فالن.. وهؽذا، 

وُيصاغان مـ غقر هذه الصقاغة مـ الثالثل، وصقاغتفؿا مـ غقر الثالثل قال فقفا الُؿَصـِّػ: )

(. إًذا الثالثل طؾك صقرة اسؿ الؿػعقل كؿصؾك العقد، ومؾتؼك العائؾة، ومستشػك البؾد

صقاغتفؿا كاسؿ الؿػعقل، والذي ُيؿقز هؾ هق اسؿ مػعقل أو اسؿ مؽان أو اسؿ زمان هق ف

 الؿعـك والسقاق.

ال، ففذا اسؿ مػعقل، وإذا  فنذا قؾت مثاًل: هذا ُمستخرٌج الذهُب مستخرٌج طؾك أيدي الُعؿ 

قؾَت: هذا الجبؾ هق مستخرُج الذهب يعـل الؿؽان الذي ُيستخرج مـف الذهب، مستشػك 

عـل الؿؽان الذي ُيستشػك فقف، وُيطؾب فقف الشػاء، مستقصػ الؿؽان الذي ُتطؾب فقف ي

 وصػات الطب، ُمؾتؼك الؿؽان الذي ُيؾتؼك فقف.

 الؿصؾك الؿؽان الذي ُيصؾك فقف.. وهؽذا. ففذا اسؿ الؿؽان واسؿ الزمان.
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، واسؿ الؿؽان يف اسؿ الزمان والؿؽان يجقز أن يمكث بالتاء، فؾؽ أن تؼقل مثاًل: كتَب يؽُتُب 

َمْؽَتٍب أو مؽتبٍة، وتؼقل: َمْؼَبر أو مؼربة، صقب اسؿ الؿؽان مـ غسَؾ يغِسُؾ َمْغِسؾ أو مْغِسَؾة 

طؾك َمْػِعؾ، وَمْغَسؾة صارت مْػَعؾة، والػعؾ هـا يغِسؾ ولقس يغَسؾ، فالؼقاس باسؿ الؿؽان 

 تؼقلقن: مصبغة. مغِسؾة، ما تؼقل مغَسؾة، مع أكؽؿ مرتاحقـ مـ هذا آسؿ أكتؿ

 ثؿ اكتؼؾ إلك الؿشتؼ إخقر وهق: اسؿ ألة.
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  :$قال المُصَنِّف 
 اسم ألة: وهو اسٌم مشتٌق من الػعل إلطالقه عؾى آلته كؿـشار.

 وله خؿسة أبـقة ققاسقة، وهي:

 إول: ِمْػَعال، كِؿْصَباح.

 الثاين: ِمْػَعل كِؿبَرد.

 الثالث: ِمْػَعَؾٌة كِؿْؽـََسٌة.

ار. ال كحػَّ  الرابع: َفعَّ

 الخامس: َفّعالة: كسقَّارة.

 

   قال الشَّارح وف َّقه اهلل:
( يعـل طؾك ألة التل تعؿؾ هذا العؿؾ، كِؿـَْشار الؿـشار ألة التل إلصالقف طؾك آلتفققلف: )

 تؼقم بالـشر التل تعؿؾ الـشر.

أن لف أبـقًة سؿاطقًة كثقرة، لؽـفا ما  ( يعـلولف خؿسُة أبـقٍة ققاسقةكقػ ُيصاغ وُيبـك؟ قال: )

ُيؼاس طؾقفا ٕهنا قؾقؾة مثؾ: كلس، مثؾ فاروع، مثؾ شقكة، مثؾ سؽقـ، مثؾ سقػ، رمح، 

هذه كؾفا أدوات، لؽـفا لؿ تلِت طؾك صقغٍة ُمضطردة يعـل كثقرة يف الؽالم بحقث ُيؼاس 

 طؾقفا.

تك صارت مطردة ققاسقة ففل خؿسة اما الصقغ وإبـقة التل جاءت طؾقفا أسؿاء آلة كثقرة ح

 أبـقة، وهل مِْػَعاٌل كؿصباٍح، ومِػتاح آلة الػتح، ومـشاٍر آلة.

.مِْػَعٌؾ كِؿْبَردوالصقغة الثاكقة: )  ( ومَِؼصٌّ

( ومِْغَسؾة. ألة ُتسؿك مِْغَسؾة، أما الؿؽان فُقسؿك َمْغِسؾ أو مِْػَعؾة كِؿْؽـَسةوالصقغة الثالثة: )

 َمْغِسؾة.
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ارالثالثة: ) والصقغة ال كحػ  ار هذه ألة، َفع  اد صقغة مبالغة طؾك مـ فعُؾُف، أما حػ  اد. حد  ( وطد 

ال  ار صقغة مبالغة وهل ألة والشاشة مبالغة، كريد آلة ُتسؿك بػع  صق ار أيًضا صقغة مبالغة، كج 

اش تؿام. اد الجفاز الذي يُعد. سب اك صقغة مبالغة، رش   مثؾ طد 

الة: كسق ارةالخامسة: ) والصقغة  ( وصق ارة، ودب ابة.فع 

ففذه آخر الؿشتؼات. إًذا فالؿشتؼات اسؿ الػاطؾ، وصقغ الؿبالغة، واسؿ الؿػعقل، والصػة 

 الؿشبفة، واسؿ التػضقؾ، واسؿ الؿؽان، واسؿ الزمان، واسؿ ألة. اكتفقـا مـ الؿشتؼات.

قبؾ أن إسؿاء الجامدة اسؿ الجـس  كـتؼؾ أن إلك إسؿاء الجامدة، وقد ذكر مـ

 والؿصدر، سقبدأ أن بالؽالم طؾك اسؿ الجـس.
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  :$قال المُصَنِّف 
اسؿ الجـس: هق اسٌؿ لؿ يمخذ مـ فِعٍؾ، ويدل طؾك فرٍد شائٍع يف جـٍس: كرجٍؾ وأسد، وتؿر، 

 وأرض.

 

  قال الشارح وفقه اهلل:

لف فِعؾ، معـاه يدل طؾك فرٍد شائٍع يف جـس، ( يعـل لقس هق اسٌؿ لؿ يمخذ مـ فِعؾيؼقل: )

كؼقلؽ: رُجؾ، هذا ما لف فِعؾ. معـاه: يدل طؾك اسٍؿ شائع يف جـس، لق قؾت مثاًل: ُمفـِدس، 

أو قؾت مثاًل: صّقار، أو صالب، هذه أيًضا تدل طؾك فرٍد شائٍع يف جـس، صالب أي فرد مـ 

ما كؼقل اسؿ جـس، لؽـ رجؾ هذا ما أفراد الطالب ُيسؿك صالب، لؽـ هذا ملخقذ مـ فعؾ، 

ُأخذ مـ فِعؾ، ودل طؾك اسٍؿ، ودل طؾك فرٍد شائع يف جـس، كؾؿة َرُجؾ، كؾؿة ولد، كؾؿة 

امرأة، كؾؿة بـت، أكػ، طقـ، وجف، يد، ِرجؾ، كذلؽ أسؿاء الحققاكات أسد وحصان، 

جـس أو  وِحؿار، هذه كؾفا أسؿاء ِجـس بؾد، ووادي، هذه كؾفا أسؿاء جـس، هذه أسؿاء

والـؽرة، الؿعرفة ما دل طؾك معقـ. والـؽرة: ما شاع يف « الؿعرفة»كؽرة، كحـ درسـا يف الـحق 

 جـسف.

 كؼقل: اسؿ الجـس يشرتك مع الـؽرة يف أشقاء ويستؼؾ طـفا يف شلء.

فؼقلؽ مثاًل: )َقْؾؿ( هذا اسؿ جـس، فنذا أردت بف مػرًدا واحًدا مـ هذا الجـس فـَؽَِرة، فنذا 

بـؽ: اْشرت لل َقَؾًؿا، يعـل تريد قؾؿ واحد، هذه كؽرة اسؿ شائع يف الجـس اْشرت أي قؾت ٓ

قؾؿ واحد قؾًؿا. ففذه كؽرة لقست اسؿ جـس، لؽـ متك تؽقن اسؿ جـس؟ تؽقن اسؿ جـس 

إذا كاكت شائعة يف الجـس بحقث تشؿؾ القاحد وتشؿؾ أكثر، وتشؿؾ كؾ إفراد، يعـل 

، أو طؾك مجؿقطة، أو طؾك كؾ الجـس، مثال ذلؽ: لق قؾت لل ُيؿؽـ أن ُتطؾؼ طؾك القاحد

مثاًل استشرتـل ما رأيؽ أطؿؾ يف التجارة، ماذا أفعؾ؟ فلققل لؽ مثاًل بِع قؾًؿا، ماذا تػفؿ مـ 

ققلل: بِْع قؾًؿا أكا ٓ ُأريد قؾًؿا واحًدا كؽرة، وإكؿا بِع مـ هذا الجـس تبقع أقالم تبقع مـ جؿقع 
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ذا جـس هذا ُيسؿك اسؿ جـس يعـل كؾؿة ُتطؾؼ طؾك الجـس، بحقث تشؿؾ أكقاع إقالم، ه

واحًدا أو مجؿقطة كثقرة أو قؾقؾة أو تشؿؾ الجـس كؾف، هذا اسؿ جـس، لق قؾت مثاًل: رأيُت 

أسًدا فؼتؾتف، يا اهلل قتؾتف اهلل يسرت هذه كؽرة، يعـل رأيت واحًدا مـ هذا الجـس فؼتؾتف، لؽـ لق 

هب إلك الغابة أتؿشك، فلققل لؽ: أما تخشك أن يخرج طؾقؽ أسد؟ هـا قؾت لل مثاًل: سلذ

اسؿ جـس، ٕين ٓ ُأريد واحد مـ هذا الجـس، وإكؿا ُأريد شلء مـ هذا الجـس، سقاًء أسد 

واحد، أو مجؿقطة أسقد، أو أسقد كثقرة كؾ ذلؽ ُيسؿك أسد يعـل خرج طؾقؽ أسد يعـل 

 الجـس.واسؿ الـؽرة . ففذا الػرق بقـ شلء مـ هذا الجـس، هذا ُكسؿقف اسؿ جـس

( وطرفـا مـ قبؾ الؿصدرالؿفؿ أسؿاء الجـس كؾفا جقامد، وآسؿ الجامد أخر قال: )

 الؿصدر: وهق التصريػ الثالث لؾػعؾ.

هق اسٌؿ يدل طؾك حدٍث فؼط: كجؾقس ففق ما ذكره الُؿَصـِّػ بؼقلف: )تعريػه العؾؿي: وأما 

 (.دون َدٓلتف طؾك زماكف أو مؽاكف، أو صاحبف أو آلتفيدل طؾك حدث وهق الجؾقس 

كحـ طرفـا أن اسؿ الجـس هذا لؿ يمخذ مـ فِعؾ ما لف فِعؾ أصاًل، وكؾ الؿشتؼات السابؼة 

هذه ملخقذة مـ فِعؾ، والؿصدر أصؾ الػعؾ يعـل لف طالقة بالػعؾ، لؽـ قبؾ الػعؾ، 

 والؿشتؼات بعد الػعؾ، فػل طالقة بالػعؾ.

 ؿراد بالػعؾ يف الؾغة يعـل الحدث.الِػعؾ ال

فإسؿاء التل تدل طؾك حدث يعـل طؾك فِعؾ يف الؿعـك الؾغقي يعـل حدث شلء، إسؿاء 

التل تدل طؾك حدث، إما أن تدل طؾك حدٍث وزماكف، ففذا الذي ُيسؿك الػعؾ، الػعؾ الؽؾؿة 

ف هذه هل الػعؾ مثؾ: التل تدل طؾك حدٍث وزماكف، كؼقل: الؽؾؿة التل تدل طؾك حدٍث وزماك

جؾَس إذا قؾت: َجَؾَس تدل طؾك الحدث وهق الجؾقس، وأكف حدث يف الؿاضل. إًذا كؾؿة 

 تدل طؾك الحدث وزمان الحدث.



 
118 

 

 . د سليمان العيونيأ

والؽؾؿة التل تدل طؾك الحدث وصاحبف، وصاحبف إما فاطؾف أو مػعقلف، هذه ُيسؿقهنا 

الؿبالغة واسؿ التػضقؾ، القصػ، وهل اسؿ الػاطؾ واسؿ الؿػعقل والصػة الؿشبفة، وصقغ 

 الؿشتؼات الخؿس إولك.

جالٌس الذي َفَعَؾ الجؾقس، فالجؾقس دل ت طؾقف كؾؿة جالس، وأن هذا فاطؾف، إًذا جالس 

 دل ت طؾك حدث، وهق الجؾقس وفاطؾف، فاطؾف يعـل صاحبف هـا.

ولق قؾت: )َمْجؾِس( دلت طؾك مؽان الجؾقس الحدث، وإذا قؾت: جؾقٌس كؾؿة جؾقٌس 

تدل طؾك الحدث وهق الجؾقس، لؽـ جؾقٌس هؾ دلت طؾك زماكف إن كان يف الؿاضل وإٓ 

يف الحال ويف آستؼبال؟ ٓ. هؾ دل ت طؾك صاحبف كؾؿة جؾقس ُتطؾؼ طؾك مـ َفَعَؾ 

الجؾقس، أو وقع طؾقف الجؾقس؟ ٓ. ٓ تدل طؾك الؿؽان وٓ طؾك ألة، كؾؿة )جؾقس( 

ُمجرد الحدث دون دٓلة طؾك زمان الحدث، وٓ صاحب تدل طؾك الحدث فؼط، تدل طؾك 

 الحدث فاطؾف ومػعقلف، وٓ مؽان الحدث، وٓ آلة الحدث.

فؾفذا الؿصدر هق آسؿ الذي يدل طؾك ُمجرد الحدث، أو يدل طؾك الحدث فؼط. هذا هق 

الؿصدر، هذا التعريػ العؾؿل التعريػ التعؾقؿل، هق الذي قؾـاه قبؾ قؾقؾ: هق التصريػ 

الثالث لؾػعؾ، إذا صرفت الػعؾ ثالث تصريػات، فإول ماضل والثاين مضارع والثالث 

الؿصدر، تؼقل: ضرَب يضِرُب ضْرًبا، وجؾس يجؾس جؾقًسا، وذهب يذهب ذهاًبا. وخرج 

ًجا، واستخرج يستخرج  ج تخر  ج يتخر  يخرج خروًجا، وأخرج ُيخرُج إخراًجا. وتخر 

 ث هق الؿصدر.استخراًجا. هذا التصريػ الثال

: أكف التصريػ الثالث لؾػعؾ، كػتح وضابطهففذا هق الؿراد بالؿصدر، فؾفذا قال الُؿَصـِّػ: )

ف الؿصدر وبقـ لـا كقػ يػتح فتًحا، وجؾس يجؾس جؾقًسا، واكطؾؼ يـطؾؼ اكطالًقا (. إًذا طر 

 كضبطف وُكؿقزه، بؼل الؽالم طؾك أبـقتف وصريؼة صقاغتف.
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( إًذا ُيصاغ مـ الثالثل وغقر الثالثل، أما الثل أكثريٌة ٓ مضطردةوصقاغتف مـ الثقال: )

 صقاغتف مـ غقر الثالثل ُرباطل خؿاسل سداسل فؿضطردة ستليت.

وأما صقاغتف مـ الِػعؾ الثالثل: ففذه فقفا كالٌم وتػصقؾ، ومع ذلؽ فؽؾ هذه الؼقاطد التل يف 

ا أكثرية، فتجد شقاذ كثقرة جًدا تخرج الثالثل كؾفا أكثرية يعـل لقست مضطردة ققاسقة، وإكؿ

 طـ هذه الؼقاطد. لؽـ هذه أكثرية.

( سُقبقـفا اطتؿاًدا طؾك أبـقة الػعؾ الثالثل، وصقاغتف مـ الثالثل أكثريٌة ٓ مضطردةقال: )

 وطرفـا مـ قبؾ أبـقة الػعؾ أهنا َفَعَؾ وَفِعَؾ، وَفُعؾ، وطرفـا أن فُعؾ ٓ يليت إٓ ٓزًما. وَفِعَؾ يليت

متعدًيا وٓزًما. وَفَعؾ يليت متعدًيا وٓزًما، هذه خؿسة، سقلخذها واحًدا واحًدا، فقؼقل: فػَعؾ 

الؿتعدي، وفِعؾ الُؿتعدي مصدرهؿا فْعٌؾ، كضرب ضْرًبا، وَحِؿَد حْؿًدا، وَسِؿَع سْؿًعا، وأكَؾ 

 أْكاًل، وأخذ أخذْ ًا.

فِعؾ، أما فُعؾ فال يليت إٓ ٓزًما، فالؿتعدي إًذا الؿتعدي طؿقًما وطرفـا أهنؿا يؽقكان مـ َفَعَؾ و

 «:إلػقة»كؿا قال ابـ مالؽ يف « َفْعٌؾ »مـ َفَعَؾ ومـ فِعؾ ققاس مصدرهؿا 

ى  َ ْعتتتتتتتتتتتتتتتتٌل سقتتتتتتتتتتتتتتتتوُس م تتتتتتتتتتتتتتتت ر  دُعتتتتتتتتتتتتتتتت ر

 

 

ى   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ذي ثالثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د ردر

ى، ويؽقن مـ َفَعَؾ وفِعَؾ ققاس مصدره فْعٌؾ.    إًذا فالُؿعد 

( يعـل ققاسف أن يؽقن طؾك وزن فَِعالة، مثؾ: دل طؾك ِحرفة، َفِػَعالة إٓ إنْ قال الُؿَصـِّػ: )

 زرع ِزَراطًة، وكَجر كَِجارة.

الالزم. ويبؼك لـا ثالثة. بؼل َفَعَؾ الالزم، وفِعؾ « فِعَؾ »الالزم. ومـ  «َفَعَؾ »اكتفقـا أن مـ 

 الالزم، وفُعؾ.

 سفقلة، وصُعب صعقبة.( كَسُفؾ وَفُعؾ مصدره ُفْعقَلةقال الُؿَصـِّػ: )

 أو َفَعالة كشُجع شجاطة، وبُؾغ بالَغة.

 أو ُفْعٌؾ كحُسـ ُحْسـًا. هذه أشقاء سؿاطقة.
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وَفِعؾ الالزم: مصدره َفَعٌؾ كَػِرح فرًحا، وَصِرَب َصْرًبا، إٓ إن دل طؾك لقن َفُػْعؾة كخُضر 

الؿعالجة هذا مصطؾح يف  ُخضَرة وُحؿًرة، وُزْرَقًة، أو دل طؾك معالجة، والؿراد بالؿعالجة،

الـحق والصرف ُيراد بف الػعؾ الحسل لتجاوز صعقبة، الػعؾ الحسل الذي يؼقم بف اإلكسان 

لتجاوز الصعقبة، فنن دل طؾك معالجة فؿصدره ُفعقٌل كَصِعَد صعقًدا، ٕن الصعقد يحتاج 

 إلك معالجة، وَلِصَؼ لصقًقا.

دي، ومـ فُعؾ وٓ يؽقن إٓ ٓزًما، ومـ َفِعؾ اكتفقـا أن مـ َفَعَؾ الؿتعدي وَفِعؾ الؿتع

وفَعَؾ الالزم مصدره الالزم، بؼل َفَعَؾ الالزم، وهذا مصادره كثقرة، فؾفذا قال الُؿَصـِّػ: )

ًٓ وخروًجا ( إٓ إن فعقٌل كجؾَس جؾقًسا، وقعَد قعقًدا، وصؾع صؾقًطا، ودخؾ وخرج دخق

 فف إصؾل الثاين معتؾ، كصام صقًما.كان معتؾ العقـ طرفـا ما معـك معتؾ العقـ، حر

 أو )دل طؾك اضطراب: كغؾك غقالًكا( وصاف صقفاًكا.

 ( أيًضا فِعالة هـا وهـاك، كتَجر تَِجارًة.أو طؾك ِحػة كِػَعالة)

( دل طؾك صقت أو سقر، فػعقٌؾ يعـل ققاسف أن يؽقن طؾك وزن َفِعقؾ أو طؾك صقٍت أو سقرٍ )

فَؾ هذا صقت، صفقاًل، وذمَؾ: هذا كقع مـ أكقاع السقر فقف كصفؾ صفقاًل، وذمَؾ ذمْقاًل، ص

ؾ ذمقٍؾ، وصفَؾ صفقٌؾ، وهنَؼ هنقًؼا.  تؿف 

( يعـل دل طؾك صقٍت أو داء َفُػعاٌل مصدره طؾك ُفعال إذا صرخ أو طؾك صقت أو داء)

يعـل إذا َدار وذهب ُصراًخا، ودار رأسف دواًرا يف داَر َدوَراًكا، ويف َداَر ِدواًرا، َدار َدوراًكا، هذا 

 وأتك هذا اضطراب.

 لؽـ َدار رأسف هذا َداء ، دار رأسف ُدواًرا.. وهؽذا.

 إًذا فؿصادر الثالثل سؿاطقة، وما قؾـاه أن ققاطد أكثرية، وستجد أشقاء ُتخالػ ما ذكركاه.

وأما مصادر غقر الثالثل الرباطل والخؿاسل والسداسل فؿصادر ققاسقة، ويف ذلؽ يؼقل 

(. إفعال غقر الثالثقة تشؿؾ الُرباطل، وإفعال غقر الثالثقة مصادرها ققاسقةـِّػ: )الُؿَص 
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وطرفـا أن الرباطل يؽقن مجرًدا أو يؽقن ثالثل مزيد بحرف، ويشؿؾ الخؿاسل، والخؿاسل 

يشؿؾ قد يؽقن ثالثل مزيد بحرفقـ، أو رباطل مزيد بحرف، ويشؿؾ السداسل، والسداسل 

د بثالثة أحرف، والرباطل الؿزيد بحرفقـ، هذه إشقاء طرفـاها يشؿؾ الثالثل الؿزي

وحػظـاها قؾـا: ٓبد مـ حػظفا أبـقة إسؿاء وإفعال لق تجؿعفا يف صػحة أو صػحة وكص 

ْرف.  ٓبد مـ حػظفا سـحتاج إلقفا دائًؿا يف أغؾب مسائؾ الص 

رباطل الؿجرد طرفـا أن بـاءه َفْعؾَؾ طرفـا ذلؽ أن، هذه إبـقة كؾفا بـاٍء لف مصدر، فؿثاًل ال

 مثؾ َدْحَرَج، مصدره فْعَؾَؾة َدْحَرَج دحَرجًة، بعثر بعثرًة، زلَزل زْلزلًة.. وهؽذا.

. ًٓ  طـدك الثالثل الؿزيد هبؿزة: )أْفَعَؾ( مصدره اْفَعؾ أكرَم إكراًما، أقَبؾ إِْقَبا

َؾ( مصدره تػعقؾ كس    ر تؽسقًرا، حط ؿ تحطقًؿا.طـدك الثالثل الؿزيد بالتضعقػ )فع 

طـدك الثالثل الؿزيد بللػ )فاَطؾ( وزكف ُمػاطؾة خاصؿ ُمخاصؿة، ضارب ُمضاربة، كؾ وزن 

وإفعال غقر الثالثقة مصادرها ققاسقة مـ هذه إبـقة لف مصدر، ويف ذلؽ يؼقل الُؿَصـِّػ: )

 ة كدْحَرج دْحَرجًة.مصدره ْفْعَؾؾَ « َفْعؾَؾ »( ُيريد بف الرباطل الُؿجرد، فـكَػْعَؾَؾ 

( ُيريد بف الُؿَصـِّػ الثالثل الؿزيد هبؿزة يف أولف. )وأْفَعؾ( مصدره إْفعال كلكرَم وأْفَعَؾ )

رها تؽسقًرا،  ؾ مصدره تػعقؾ كؽس  ، وفع  ًٓ ، وأخرج إخراًجا، وأدخؾ إدخا ًٓ إكراًما، وأقَبؾ إْقَبا

ؾ تجؿقاًل. ـ تحسقـًا، وجؿ   وحط ؿ تحطقًؿا، وحس 

ُرباطل « َفْعَؾَؾ »( مصدره ُمػاطؾة كؼاتؾ ُمؼاتؾًة، وضرَب ُمضاربًة، كؾ هذه يف الرباطل َفاَطَؾ و)

ؾ وفاطؾ ثالثل مزيد بحرف.  مجرد، وأْفَعَؾ وفع 

والؿبدوء هبؿزة وصٍؾ، مصدره بزيادة ألٍِػ قبؾ آخره وكسر ثالثف مثؾ: اكؽسر ثؿ قال: )

 .(افتتح افتتاًحا، احؿر  احؿراًرا، استخرَج استخراًجا اكؽساًرا،

 اكؽسَر مصدره يؼقل: )بزيادة ألِػ قبؾ آخره وكسر ثالثف( فتؼقل: اكؽسر اْكؽِساًرا.

 ( إفعال غقر الثالثقة التل تبدأ هبؿزة وصؾ تسعة أبـقة:الؿبدوء هبؿزة وصؾٍ ققلف: )
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باطل الؿجرد )َفْعَؾَؾ( ٓ يبدأ هبؿزة وص  ؾ.الر 

ؾ وفاَطؾ، ما فقفا مبدوء هبؿزة.  ثالثل مبدوء هبؿزة أْفَعَؾ وفع 

والثالثل الؿزيد بحرفقـ طـدك اْكَػعؾ هذا الؿبدوء هبؿزة وصؾ. اْفَتَعؾ مبدوء هبؿزة وصؾ. 

( ثالثة أوزان أن.  )اْفعؾ 

 ًٓ  مبدوء، والثالثل الؿزيد بثالثة أحرف طـد: )اْسَتْػَعَؾ( مبدوء، افعْقَطؾ مبدوء، وإْفَعا

ل مبدوء، وطـدك الرباطل الؿزيد بحرف َتَػْعَؾَؾ، والرباطل الؿزيد بحرفقـ افعـَْؾَؾ  وافعق 

مبدوء هبؿزة، وافعؾؾ  مبدوء هبؿزة، تسعة أفعال كؾفا قاطدهتا واحدة تؽسر الثالث وتزيد ألًػا 

 قبؾ إخقر.

تعؾ ًؿا، وتَجاَهَؾ تجاُهاًل، وتدْحَرج والؿبدوء بتاٍء مصدره بضؿ رابعف: كتعؾ ؿ ثؿ قال: )

 (.تدحُرًجا

ؾ  إفعال الؿبدوءة بتاء زائدة يف هذه إوزان التل قؾـاها قبؾ قؾقؾ: ثالثة أبـقة: طـدك تػع 

 وتػاَطَؾ، وتػْعَؾَؾ، هذه ثالثة. والؿبدوء هبؿزة وصؾ تسعة صارت اثـا طشر.

ؾ وأْفَعَؾ خؿ سة طشر، هذه أوزان الؿزيد التل درسـاها مـ والثالثل الؿزيد بحرف فاَطؾ وفع 

 قبؾ.

طؾك ذلؽ كؽقن قد اكتفقـا مـ هذا التؼسقؿ تؼسقؿ آسؿ مـ حث آشتؼاق والجؿقد إلك 

 مشتٍؼ وجامد.

فإسؿاء الؿشتؼة طـدك اسؿ الػاطؾ، وصقغ الؿبالغة، واسؿ الؿػعقل، والصػة الؿشبفة، 

 ألة ثؿاكقة.واسؿ التػضقؾ، واسؿ الزمان والؿؽان، واسؿ 

 وآسؿ الجامد: طـدك اسؿ الجـس، والؿصدر.

 اكتفقـا مـ تؼسقؿ آسؿ إلك جامد ومشتؼ.

 بعد ذلؽ سقتؽؾؿ طؾك حؽؿقـ صرفققـ لالسؿ التصغقر والـسب.



  

 

123 

 
 شرح كتاب الصرف الصغير

 (.التصغقر: َجْعُؾ آسؿ طؾك بـاٍء مـ أبـقِة التصغقر الثالثةفقبدأ بالتصغقر فقؼقل: )

لػظف ووزكف، وتجعؾف طؾك بـاء مـ أبـقة التصغقر الثالثة. إًذا : أن تؼؾب آسؿ مـ التصغقر

فالتصغقر لف ثالثة أبـقة سقذكرها: ُفَعقؾ وُفَعْقِعؾ، وُفَعقِعقؾ. هذه إوزان لؿ تسبؼ لـا مـ قبؾ 

يف أوزان آسؿ، هذه أوزان تصغقر تلخذ آسؿ َجَبؾ طؾك َفَعؾ، أو بحر طؾك َفَعْؾ، أو َكتِػ 

عَػر فْعَؾَؾ، تلخذ آسؿ وتجعؾف طؾك بـاء مـ أبـقة التصغقر الثالثة، هذا ُيسؿك طؾك فِعؾ، أو ج

 التصغقر.

 ما أغراض التصغقر وفقائده؟ لف فقائد وأغراض كثقرة ُتدرس يف البالغة.

مثاًل: أهؿ غرض هق التصغقر كلن تؼقل مثاًل: كِتاب وُكتقِّب يعـل صغقر ٓ تريد معـًك آخر. 

 ؾتحؼقر تؼقل: هذا ُأَحْقؿؼ، يعـل أشد مـ أحؿؼ، أو ُشقْيِعر.وقد يؽقن التصغقر ل

 دويفقٌة ما هق بداهقة:لؾتعظقم مثل: وقد يؽقن التصغقر 

 ُدوهيقتتتتتتتتتتتتتتتتٌي ت تتتتتتتتتتتتتتتتػ ر مـفتتتتتتتتتتتتتتتتو  ألنوِمتتتتتتتتتتتتتتتتُل 

 

 

 .............................. 

ر اسؿ   خ البالد، وقد يؽقن التصغقر لؾتحبب، وهذا كثقر طـدما ُتصغِّ وتؼقل هذا ُغؾقٌؿ دو 

 إوٓد مثاًل، أو أوٓدك وتؼقل: يا بـل مثاًل هذا لؾتحبب، وأغراض أخرى أيًضا لؾتصغقر.

( يعـل وُيصاغ طؾك ثالثة أبـقٍة شؽؾقةصقب كقػ يؽقن التصغقر وما أبـقتف؟ قال الُؿَصـِّػ: )

( ٓ صرفقة. درسـا الؿقزان الصريف وهق: يعتؿد طؾك التؿققز بقـ الحروف شؽؾقةؼقلف: )ب

إصؾقة والحروف الزائدة، فإصؾقة ُتؼابؾ بالػاء والعقـ والالم. والزائدة: طؾك كقطقـ، هذا 

 مقزان صريف.

إلك أوزان التصغقر لقست أوزان صرفقة، أوزان شؽؾقة، ومعـك أوزان شؽؾقة يعـل تـظر فؼط 

طدد الحروف وترتقب الحروف، دون الـظر إلك كقهنا أصؾقة أو زائدة، هذا معـك شؽؾقة، 

 \فقؼقل: 

 (.إول: ُفَعْقٌؾ: وُيصغر طؾقف ما كان طؾك ثالثة أحرٍف كَؼؾؿ وُقؾقؿ)
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هذا واضح أي اسؿ ثالثل، وإسؿاء الثالثقة كؿا طرفـاها طشرة أوزان، كؾفا إذا أردت أن 

 طؾك وزن ُفعقؾ، َقؾؿ ُقؾقؿ، وبحر ُبحقر، وَكتػ ُكتقػ، وصِػؾ ُصَػْقؾ. وهؽذا.ُتصغرها تجعؾفا 

 (.الثاين: ُفَعْقِعٌؾ، وُيصغر طؾقف ما ما كان طؾك أربعة أحُرف، كجعػر وُجعقػر)

( بغض الـظر طـ هذه إحرف، هؾ هل جؿقًعا أصؾقة، أم أكف ما كان طؾك أربعة أحرفققلف: )

 رباطل مجرد ُجعقػر، وُبؾُبؾ ُرباطل مجرد، ُبؾْقبؾ.ثالثل مزيد بحرف، فجعر 

ولق قؾت مثاًل: مسِجد، هذا ثالثل مزيد بالؿقؿ، تؼقل: ُمسقجد، إذا أردت مطؾؼ التصغقر 

 يعـل أكف صغقر، أما إذا أردت التحؼقر فال يجقز أن ُتصغره.

، يعـل لق قؾـا أْحَؿد ُأحقؿد، أحؿد ثالثل مزيد بالفؿزةن وأيًضا ُيصغر طؾك ُفعقعؾ ُأحقؿد

ْرف: وزكف  أن: أحؿد، وزكف الصريف أْفَعؾ. ُأحقؿد، وزكف الصريف ُأفقعؾ، لؽـ كؼقل هـا يف الص 

 ُفَعقِعؾ، يف التصغقر ما كـظر إلك الحروف إصؾقة، أي ُرباطل ُيصغر طؾك ُفعقعؾ.

 ولق قؾـا مثاًل: شاطر هذا رباطل أيًضا طؾك ُفعْقِعؾ شقيِعر.
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 السادس الدرس

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وأصحابف 

 أجؿعقـ.

 أما بعد:

 فؿا فؽـا قد تققػـا  طـد الؽالم طؾك التصغقر والتصغقر مـ إحؽام التصريػقة لألسؿاء.

ف آسؿ الؿصغر: ) ( التصغقر الثالثةآسؿ الذي جاء طؾك بـاٍء مـ أبـقة ابتدأ الُؿَصـِّػ وطر 

 ثؿ ذكر أبـقة التصغقر الثالثة، وبقـ أهنا ثالثُة أبـقٍة شؽؾقة:

 ( وُيصغر طؾقف ما كان طؾك ثالثة أحرف.ُفَعْقؾإول: )

( وُيصغر طؾقف ما كان طؾك أربعة أحرف، سقاٌء كاكت هذه إحرف ُفَعْقِعؾوالبـاء الثاين: )

 أصؾقة أو كان فقفا حرٌف زائد.

( وُيصغر طؾقف ما كان طؾك خؿسة أحرٍف قبؾ آخرها مد، وُفَعْقِعقٌؾ البـاء الثالث فؼال: )ثؿ ذكر 

كؿػتاح وُمػقتقٌح. ففذا القزن )ُفَعْقِعقؾ( ُيصغر طؾقف الخؿاسل بشرط أن يؽقن قبؾ آخره 

حرف مد سقاٌء أكان ألًػا )كِؿْػتاح وُمػقتقح( أو كان واًوا )كعصػقر وُطَصقِػقر(. أو كان ياًء 

 كـ)قِـديؾ وُقـَقديؾ(.

 بالثالثل اكتفقـا مـ الثالثل. «ف عقل»طرفـا أن 

َعقِعل»و  لؾرباطل الؿجرد والؿزيد. «ف 

 بؼقت إسؿاء الخؿاسقة والسداسقة والسباطقة. 

طرفـا أن آسؿ يليت طؾك ثالثة أحرف، وهذا ٓ يؽقن إٓ ُمجرًدا، وطؾك أربعة يؽقن مجرًدا 

ا مجرٌد ومزيد، ويؽقن سداسًقا وُسباطًقا، وهؿا ٓ يؽقكان إٓ ومزيًدا، وطؾك خؿسة، وهذ

 مزيديـ، هذا طرفـاه مـ قبؾ.

 آسؿ الثالث ُيصغر طؾك ُفعقؾ، والرباطل مجرًدا أو مزيًدا طؾك ُفعقعؾ.



 
126 

 

 . د سليمان العيونيأ

 الخؿاسل الذي قبؾ آخره مد ُيصغر طؾك فعقِعقؾ.

لؿزيد والسباطل بؼل مـ إسؿاء الخؿاسل الؿجرد، والخؿاسل الؿزيد، والسداسل ا

 الؿزيد، كقػ ُكصغرها؟ 
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  :$قال المُصَنِّف 
والُخؿاسل الؿجرد ُيحذُف مـف الحرف الخامس، وُيصغر طؾك ُفعقعٍؾ أو فعقعقؾ كسػرجؾ، 

 .وُسػقريج

 

   قال الشارح  وفقه اهلل:

سػرجؾ هذا مـ البؼقل مـ القرققات، فنذا أردت أن ُتصغره ٓبد أن تحذف حرفف الخامس، 

ٕكـا طرفـا أن التصغقر ٓ يؽقن إٓ لثالثٍل، أو ُرباطٍل، أو خؿاسٍل قبؾ آخره مد فؼط، هذه 

 التل ُتصغر.

ُكريد كصغر خؿاسًقا مجرًدا ما ُيؿؽـ، إٓ أن تحذف الحرف الخامس، فقؽقن طؾك أربعة 

ذا الذي أحُرف، فنذا كان طؾك أربعة أحرف ُتصغره طؾك أيِّ أبـقة التصغقر، إما طؾك ُفعقعؾ، ه

ُيصغر طؾقف الرباطل، وإما طؾك ُفعقعقؾ، لقؽقن الؿد الزائد فقف ُفَعْقِعْقؾ ِطَقض طـ الؿحذوف 

فتؼقل يف َسَػْرجؾ تحذف الالم، ُسػقرج ُفَعْقِعْؾ، أو سػقريج ُفَعْقِعْقؾ. مثؾ ذلؽ َفرزَدق، 

الخامس الؼاف والػَرْزٌدق هل قِطع العجقـ القاحدة فرزَدقة، َفرْزَدق خؿاسل مجرد، تحذف 

 فُتصغر طؾك ُفريزد أو فريزيد.

 اكتفقـا مـ الخؿاسل الؿجرد بؼل الخؿاسل الؿزيد، والسداسل والسباطل.

ُتحذف مـف إحرف الزائدة حتك يبؼك طؾك أربعة أحرف،  وما سقى ما َسبؼقال الُؿَصـِّػ: )

وَطـدلقب وُطـقدل، ثؿ ُيصغر طؾك ُفَعْقِعٍؾ أو ُفَعْقِعْقؾ كعـؽبقٌت وُطـؽقب، وطـقؽقب، 

( إًذا الخؿاسل الؿزيد والسداسل الؿزيد والسباطل وُطـقديؾ، ومـطؾؼ، وُمطقؾؼ، وُمطقؾقؼ

الؿزيد، هذه ٓ ُيؿؽـ أن ُتصغر، إٓ أن تحذف مـفا حروف الزائدة حتك تعقد إلك أربعة، 

د طقًضا طـ هذا فحقـئٍذ ُيؿؽـ تصغقره إما طؾك ُفَعْقِعْقؾ كالرباطل، أو ُفَعْقِعْقؾ لقؽقن الؿ
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الؿحذوف كؿا قال يف َطـؽبقت إصؾ العقـ والـقن والؽاف والباء َطـَْؽب، فـحذف حقـئٍذ 

 هذه القاو وُكصغر طؾك ُطـقؽب ُفَعْقِعْؾ أو ُطـقؽقب ُفَعْقِعْقؾ.

وكذلؽ مثاًل: ُسراِدْق، هذه خؿاسل. كصغر كحذف إلػ الزائدة، ثؿ ُكصغر فـؼقل: ُسراِدق 

يديؼ، لق طـدكا مثاًل ُمستخِرج، هذا سداسل، صقب ٓبد أن تحذف حرفقـ، ُسريدق أو ُسر

 لؽل يعقد إلك أربعة، فـؼقل يف تصغقر ُمستخرج ُمَخقِرج أو ُمخقريج. وهؽذا.

 فالخالصة أن التصغقر لف ثالثة أبـقة شؽؾقة يعتؿد طؾك طدد الحروف:

 إول: ُفَعْقؾ؛ وُيصغر طؾقف الثالثل ُمطؾًؼا.

 ُفَعْقِعْؾ؛ وُيصغر طؾقف الرباطل ُمطؾًؼا.والثاين: 

 والخامس: ُفَعْقِعْقؾ؛ وُيصغر طؾقف الخؿاسل الذي قبؾ آخره مد.

والبقاقل ٓبد أن تحذف مـفا شقًئا حتك تعقد إلك أربعة أحرف فُقؿؽـ تصغقرها، فالخؿاسل 

الؿجرد ما يف حرف أفضؾ مـ حرف، كؾفا حروف أصؾقة، فتحذف إخقر الطرف، ٕن 

 طرف محؾ الحذف، وُتصغر طؾك ُفَعْقِعْؾ أو ُفَعْقِعْقؾ.ال

والخؿاسل والسداسل والسباطل الؿزيدات لـ تحذف مـفا حرًفا أصؾًقا، وإكؿا ستحذف 

بعض الحروف الزائدة حتك تعقد إلك أربعة أحرف، فُقؿؽـ تصغقرها طؾك ُفَعْقِعْقؾ أو ُفَعْقِعْقؾ 

أبـقتف شؽؾقة ما يحتاج مـؽ إلك أن تعرف إحرف  هذا ما يتعؾؼ بالتصغقر التصغقر سفؾ، ٕن

 إصؾقة مـ إحرف الزائدة.

 ثؿ الـسب وهق آخر مقضقع صريف لألسؿاء.
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  :$قال المُصَنِّف 
 ُمشددٌة تدل طؾك الـسب كحجازي.الـسب: هق اسٌؿ ِزيَد يف آخره ياٌء 

كِعْؾؿ، ِطؾؿل، وَكْجد، وَكْجدي، وقاطدتف العامة: إضافُة ياٍء ُمشددة دوَن تغققر الؿـسقب: 

 وكحٌق وَكْحقٌي.

 وُتحذف مـ الؿـسقب تاء التاكقث: كؿؽة ومؽل، وياء الـسب: كالشافعل وشافعل.

 

   قال الشارح  وفقه اهلل:

( وضقػتفا ومعـاها: تدل طؾك أكف هق آسؿ الذي ِزيد يف آخره ياٌء ُمشددةآسؿ الؿـسقب: )

( تدل هذه القاء طؾك أكف مـسقٌب إلك بالد الحجاز، حجازٌي فـ)مـسقٌب إلك هذا آسؿ. 

 وبحرٌي هذه القاء تدل طؾك أكف مـسقٌب إلك البحر. ففذا هق الؿـسقب.

( يعـل هـاك ققاطد خاصة تليت دراستفا إن شاء وقاطدتف العامةصريؼة الـسب قال الُؿَصـِّػ: )

سب أكؽ إذا أردت أن تـسب إلك اسٍؿ أي اهلل فقؿا بعد. لؽـ أن كؽتػل بالؼاطدة العامة لؾـ

، وإلك هنر هنرٌي، 
ٌ
اسٍؿ فُتضقػ ياًء ُمشددة يف آخره وٓ ُتغقر فقف شقًئا، فتـسب إلك كقيت كقيتل

. وهؽذا.
ٌ
 وإلك ِطؾؿ طؾؿل

وُتحذف مـ الؿـسقب تاء التلكقث: ثؿ كبف الُؿَصـِّػ طؾك أمريـ مفؿقـ يف الـسب فؼال: )

، وياء الـسب
ٌّ
 كؿؽة ومؽل

ٌّ
 وشافعل

 
 (.: كالشافعل

هذه مـ الؼقاطد الخاصة إذا أردت أن تـسب إلك اسٍؿ مختقم بتاء التلكقث كػاصؿة، ومؽة، 

 ما تؼقل: مؽقٌة، وإلك 
ٌّ
فنكؽ تحذف تاء التلكقث، ثؿ تـسب، فتؼقل يف الـسب إلك مؽة مؽل

، وهؽذا.
ٌ
 فاصؿة فاصؿل
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كؽ تحذف هذه القاء الؿشددة، ثؿ تليت وأيًضا طـدما تـسب إلك اسؿ مختقم بقاٍء مشددة ، فن

إمام الؿذهب، هق  $بقاٍء مشددٍة أخرى تدّل طؾك الـسب، مثال ذلؽ: اإلمام الشافعل 

.
ٌ
 اسؿف الشافعل كسبة إلك جده شافع، فالشافعل ُكسب إلك شافع بقاء الـسب شافعل

الشافعل؟ إلك الشافعل، أتباع هذا اإلمام ُكسبقا إلقف ٓ إلك جدة، يعـل ُكسبقا إلك شافٍع أم إلك 

كقػ ســسب إلك الشافعل؟ كحذف ياء الـسب مـ الشافعل ثؿ كليت بقاء أخرى، وُكضقػفا، 

، وهؽذا.
ٌ
 فـؼقل: هذا إماٌم شافعل

فنذا أردَت أن تـسب مثاًل إلك السعقدية ستحذف تاء التلكقث، ثؿ تحذف ياء الـسب، ثؿ تليت 

ـٌ بقاٍء أخرى لؾدٓلة طؾك الـسب فتؼقل: )سعق دٌي( إًذا فالسعقدية كسبٌة إلك سعقد. وأما مقاص

 سعقدٌي فـسبٌة إلك السعقدية. وهؽذا.

ولؾـسب ققاطد خاصة أخرى مـفا مثاًل: الـسب إلك مؽسقر العقـ، إذا أردت أن تـسب إلك 

اسٍؿ مؽسقر العقـ، فنن كان ثالثًقا كَؿؾٍِؽ، وكؿر، وُدئؾ، فقجب طـد الـسب أن تؼؾب الؽسرة 

( هذه أوامر َمؾؽقة، وإلك َكِؿٍر َكؿرٍي، وإلك قبقؾِة ُدئؾ فتحًة، ف
ٌّ
تؼقل يف الـسب إلك مؾٍؽ: )َمَؾؽِل

 ُدؤلل، أبق إسقد الدؤلل.

وأما إذا كان مؽسقر العقـ ُرباطًقا كالـسب إلك مغرب، أو مشِرق، أو مسجد، أو تغؾِب، 

بل أو مغَربل، وإلك قبقؾة فقجقز لؽ الؽسر والػتح تخػقًػا، فتؼقل يف الـسب إلك مغِرب مغرِ 

، ففذه أيًضا مـ ققاطد الـسب الخاصة.
ٌ
 تغؾب تغؾبٍل أو تَغؾبل

مـ الؼسؿ الرابع مـ الؽتاب وفقف الؽالم طؾك إحؽام  -بحؿد اهلل-هبذا كؽقن قد اكتفقـا 

 الصرفقة لالسؿ، هؾ هـاك مـ سمال أو كلخذ شقًئا مـ الؼسؿ.
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  :$قال المُصَنِّف 
 التصريػ الُؿشرتك. الؼسؿ الخامس:

يف هذا الؼسؿ الؽالم طؾك أحؽام تصريػقة تُعؿ إسؿاء وإفعال، وهل: اإلمالة واإلدغام، 

 والتؼاء الساكـقـ، وهؿزة القصؾ، واإلطالل، واإلبدال.

 

   قال الشارح  وفقه اهلل:

دة يعـل إحؽام الصرفقة التل تدخؾ طؾك إسؿاء، وتدخؾ طؾك إفعال مًعا، وهل ط

أحؽام، سقدرس أهؿفا، فؾفذا قال يف هذا الؼسؿ: الؽالم طؾك أحؽاٍم تصريػقة تُعؿ إسؿاء 

 (.اإلمالة، واإلدغام، والتؼاء الساكـقـ، وهؿزة القصؾ، واإلطالُل واإلبدالوإفعال، وهل: )

 هذا الؼسؿ مـ أهؿ إقسام، وأهؿ أبقابف الباب إخقر وهق الذي يحتاج إلك شدة طـاية.

 فسقشرحفا إن شاء اهلل واحًدا واحًدا، فابتدأ باإلمالة فؼال:

 اإلماَلة: هل ُكطؼ الػتحة بقـ الػتحة والؽسرة، كحق: كِعَؿ.)

 (.وُكطؼ إلػ بقـ إلػ والقاء كقخشك

هذه اإلمالة؛ وهل لغة مـ لغات العرب، وُتعد مـ الؾغات الُػصحك، وهل مـتشرة يف طدد مـ 

 كوعان:قراءة الؼرآن السبعقة، وهل  قبائؾ العرب، وجاءت يف

وهل إمالُة الػتحة إلك الؽسرة يعـل أكؽ ٓ تـطؼ الػتحة فتحًة، وٓ تـطؼفا إمالٌة صغرى؛ 

كسرًة، وإكؿا تـطؼفا بقـ بقـ، بقـ الػتحة وبقـ الؽسرة، فتحة ُمشرب كسرة، بقـ الػتحة وبقـ 

 الؽسرة.

كؽسرها هل ما تؽسر، لؽـ لق أردكا أن كؽسرها مثال ذلؽ: كِْعؿة، الؿقؿ مػتقحة. لق أردكا أن 

سـؼقل: كِعِؿة، فالػتح َما والؽسر ِم. واإلمالة بقـفؿا، ٓ َما وٓ ِم، هذه إمالة أمَؾـا الػتحة إلك 

 الؽسرة.
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والـقع الثاين: اإلمالة الُؽربى، وهل إمالُة إلػ إلك القاء يعـل أن إلػ ٓ ُتـطؼ ألًػا 

، وإكؿا بقـفؿا، وهذا سقستدطل إمالة الػتحة التل قبؾ إلػ، مثؾ: خالصة، وٓ ياًء خالصة

)يخشك( بإلػ، لق قؾبـا إلػ ياًء سـؼقل: يخشك يخِشل، ما ُيؼال، لؽـ لق أردكا، واإلمالة 

بقـفؿا يخِشك، وهل تمخذ طـ ُقراء الؼرآن الؿتؼـقـ، ٕهنا مقجقدة يف الؼراءة كثقًرا، وتمخذ 

 بالتؾؼل.

ا قؾـا مقجقدة طـد قبائؾ كثقرة يف العربقة فصقحة، وهل ما زالت مقجقدة إلك أن اإلمالة كؿ

يف كثقر مـ الدول العربقة، والجزيرة العربقة، ومقجقدة يف لقبقا، ويف لبـان بشدة، ويف طدد كبقر 

 جًدا مـ الُبؾدان.

صقر ، ولؽل تتألػ ُمؿالة(A)واإلمالة: هل مثؾ أول حرف مـ أحرف آكجؾقزية وهق: 

اإلمالة هل مقجقدة يف العامقة يف ققلفؿ: بقت مثاًل وزيت، كقػ تـطؼ العامة كؾؿة َببقت، ما 

يؼقلقن: َب بالػتحة الخالصة، وٓ ِب بالؽسرة الخالصة، يؼقلقن: بقت ٓ باء وٓ بل، هذه 

إمالة. زيت ما يؼقلقن: َزيت وٓ ِزيت، يؼقلقن: زيت، إٓ أن اإلمالة لفا مقاضع وأحؽام، 

والعامة ٓ يؾتزمقن هبا، لؽـ أقصد هذا هق الـطؼ ُكطؼ اإلمالة، طرفـا اإلمالة وأهنا صغرى 

 بالػتحة، أو ُكربى لأللػ.

 (  واحد اثـقـ ثالثة.وُتؿاُل الػتحة جقاًزا يف ثالثة مقاضعقال الؿصـػ: )

 معـك ذلؽ: أن اإلمالة لقست واجبة، اإلمالة جائزة، وإكؿا تجقز يف مقاضع.

قراءة حػص لؿ ُيِؿؾ فقفا إٓ يف مقضٍع واحد يف ققلف تعالك: )بسؿ اهلل مجريفا  قراءتـا

 وُمرساها( هذه إمالة، وبعض الؼراء ُيؿقؾ بؽثرة.

 وُتؿال الػتحة جقاًزا يف ثالثة مقاضع:قال الؿصـػ: )

قة، (. وهذا مقجقد أيًضا يف العامإول: قبؾ تاء التلكقث يف الققػ كحق: َرْحؿة، تؼقل: َرحِؿة

 فاصِؿة طـدكا يؼقلقن: فاصِؿة ما هق بػاصَؿة وٓ فاصِِؿة فاصِؿف إمالة.
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(. فالؿقضع الثاين قبؾ الراء قبؾ الراء إذا ُكسرت ولؿ ُتسبؼ بقاء كحق: بَِسحرٍ الؿقضع الثاين: )

لؽـ بشرط، لقس كالؿقضع إول ُمطؾًؼا بال شرط، قبؾ الراء بشرط أن ُتؽسر، ولؿ ُتسبؼ 

ؾت: بَِسَحر لؽ أن ُتؿقؾ الػتحة التل قبؾ الراء، فتؼقل: بَِسَحر، أو بسِحر، لؽـ الراء بقاء، فنذا قُ 

ٓ أدري طـ الؼراء هؾ ُترقؼ حقـئٍذ أو ُتػخؿ؟ ُتػخؿ بالـظر إلك الػتحة، وُترقؼ بالـظؿ، ما 

 أدري إن كان أحد طـدكا مـ الؼراء ُيػقدكا.

(. وهذا يستؾزم إمالة إلػ بقاء أو كسرٍ قبؾ إلػ إذا كان لفا طالقٌة الؿقضع الثالث: )

 بعدها، كحق: الُفدى، ومْؾَفك، وبايَع، ومالِؽ، وباَع.

الؿقضع الثالث يؼقل: قبؾ إلػ الػتحة قبؾ إلػ أيًضا ُتؿال، لؽـ ٓ ُتؿال ُمطؾًؼا، بؾ 

الصقر، بشرط أن تؽقن هذه إلػ لفا طالقة بالقاء، أهنا ترتبط أو تتعؾؼ بالقاء بلي صقرة مـ 

 مثؾ: الُفدى إلػ أصُؾفا ياء، مـ َهَدى يفِدي، فإلػ يف الُفدى ُتؿال، الُفَدى أو الُفِدى.

إلػ يف مْؾَفك إلػ أصؾفا واو، ولفا طالقة بالقاء طـدما تثـقفا قؾت: مْؾفقان، صار لفا 

 طالقة حقـئٍذ يجقز أن ُتؿال.

جاورت ياًء، فحقـئٍذ يجقز يف إلػ أن ُتؿال، ( إلػ فقفا لفا طالقة بالقاء، َبايعَ قال: )

 وكذلؽ )مالِؽ( إلػ لفا طالقة بالؽسرة بـت القاء بالؽسرة أو بالقاء بإم أو بالبـت.

 ( أصُؾفا يبقع. َباعَ ( إلػ يف )وباعَ قال: )

 ففذه اإلمالة لغٌة فصقحة، وهل مـ إحؽام الصقتقة يف الصرف.

 آخر وهق اإلدغام، وهق مـ إحؽام الصقتقة يف الصرف. يـتؼؾ بعد ذلؽ إلك حؽؿ مشرتكٍ 

 يؼقل يف تعريػف: 
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  :$قال المُصَنِّف 
 اإلدغام: هق جْعؾ الحرفقـ حرًفا واحًدا ُمشدًدا واحًد كؼؾ لل فُتـطؼ ُقؾِّل.

 ويجب اإلدغام يف مقاضع، مـفا:

، قّد دام.  إول: الؿثالن الساكـ أولفؿا، كحق: حض 

 الساكـة قبؾ حروف: يرُمؾقن، كحق: لـ ُيِفؿؾ، لـ ُيؿؽـ، ومـ رب ؽ. الثاين: الـقن

 ويجقز اإلدغام يف مقاضع مـفا:

إول: الؿثالن الؿتحركان يف كؾؿتقـ، كحق: جعَؾ لؽؿ، جعّؾ لؽؿ، كتَب بالؼؾؿ، وكتّب 

 بالؼؾؿ.

د، واغضض، الثاين: الؿثالن يف آخر الؿضارع الؿجزوم، أو فِعؾ إمر، كؿـ يرتّد، ومـ يرتد

 وُغض  

 

   قال الشارح  وفقه اهلل:

ُمشدًدا يف الـ طؼ بحقث تؼػ طؾقف، ثؿ تصؾف، وهق يف  يليت حرفان، ثؿ تجعؾفؿا حرًفا واحًدا

 الؽتابة بحقث تؽتبفؿا حرًفا واحًدا ُمشدًدا.

ُتدغؿ  ( فـ)ُقْؾ( مختقمة بالم ساكـة )ولِل( مبدوءة بالم متحركة، حقـئذٍ ُقْؾ لِلمثال ذلؽ: )

الالم إولك يف الثاكقة يعـل ُتدخؾفا يف الالم الثاكقة بحقث ُيـطؼان ُكطًؼا واحًدا حرًفا واحًدا 

 (.ُقّؾلُمشدًدا فتؼقل: )

ويجب اإلدغام (. فبدأ بؿقاضع القجقب فؼال: )يجب يف مقاضع، ويجقز يف مقاضعيؼقل: )

 يف مقاضع مـفا:
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م إول: الِؿثالن الساكـ أولفؿا كحق: حضٍّ  (. فنذا جاء مِثالن يعـل حرفان مـ جـٍس وقد 

واحد، فنذا جاء مِثالن إول ساكـ وجب فقفؿا اإلدغام أن ُتدغؿ إول يف الثاين ُتدخؾف يف 

ام وجقًبا. ام، ما تؼقل: قد داَم، وإكؿا قد   الثاين، فتؼقل: قْد ّدام، فنذا وصؾت: قد 

ؼط. لق ( وكذلؽ لق قؾت مثاًل: ِقْػ حضٍّ وكذلؽ يف ) َفؼط، فنذا وصؾت وجب اإلدغام قػ 

قؾت مثاًل: قِس ُسرطتؽ، لق وصؾت يجب أن تؼقل: قِسِّ ُسرطتؽ، وٓ تؼقل: قِس سرطتؽ 

 بنضفار الحرف إول، هذا واجب يف الؼراءة الؼرآكقة، وواجب يف لغة العرب.

كحق: لـ ُيفؿؾ، والـقن الساكـة قبؾ حروف يرمؾقن، والؿقضع الثاين لقجقب اإلدغام قال: )

(. هـا قبؾ حروف يرمؾقن( صبًعا يشؿؾ التـقيـ كقن ساكـة. )كقن ساكـة(. ققلـا: )ومـ ربؽ

يجب اإلدغام لغًة، وإذا وجب اإلدغام لغًة، وإذا وجب اإلدغام لغًة هؾ ُكِغـ، هذه مسللة 

ن تؼقل: تجقيدية، أما يف الؾغة: فقجب أن ُتدغؿ، فقجب أن تؼقل: لـ يذهَب زيد، وٓ يجقز أ

 لـ يذهب زيد، وكذلؽ )مـ ربؽ( إًذا ففذان مـ مقاضع وجقب اإلدغام.

ويجقز اإلدغام يف مقاضع: مـفا الؿثالن الؿتحركان يف كؾؿتقـ وأما مقاضع جقازه فقؼقل: )

(، فنذا اجتؿع مِثالن، وطرفـا أن الؿراد جعَؾ لؽؿ، وجعؾ  لؽؿ، وكتب بالؼؾؿ، وكتّب بالؼؾؿ

ـ جـٍس واحد، فنذا اجتؿع مثالن يف كؾؿتقـ يعـل الؽؾؿة إولك مختقم بالؿثؾقـ الحرفان م

بحرف، والؽؾؿة التالقة مبدوءة بـػس هذا الحرف، جاز لؽ اإلدغام يعـ يجاز لؽ اإلدغام، 

وجاز لؽ طدم اإلدغام، كؼقلف: )جعَؾ لؽؿ( يجقز يف الؾغة ويف الؼراءة جعّؾؽؿ وهذا الؼرآن 

 ام أبل طؿرو البصري أكف ُيدغؿ الؿثؾقـ.ُيسؿقكف اإلدغام الؽبقر إدغ

ومثؾ ذلؽ لق قؾت مثاًل: )كتَب بالؼؾؿ( كتب مختقم بالباء بالؼؾؿ مبدوء بالباء، لؽـ أن ُتظفر 

 )كتَب بالؼؾؿ( ولؽ أن ُتدغؿ كتْب بالؼؾؿ.
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لق قؾت مثاًل: العؾُؿ مرفرٌف هذا مِثالن يف كؾؿتقـ، لؽ أن تظفر العؾُؿ مرفرٌف، أو تدغؿ 

العؾْؿ ُمرفرٌف، كالهؿا فصقح وصحقح، وإن كان إكثر يف الؾغة اإلضفار، إٓ أن  فتؼقل:

 اإلدغام هـا فصقٌح جائز.

والِؿثالن يف آخر مضارٍع مجزوم، أو فِعؾ أمر: كؿـ قال يف الؿقضع الثاين لجقاز اإلدغام: )

خر ُمضارٍع ( الِؿثالن حرفان مـ جـٍس واحد إذا وقعا يف آيرتد، ومـ يرتدد، واغضض وغض  

 وإمرمجزوم، أو يف آخر فِعؾ أمر، الؿضارع الؿجزوم كعرف أن طالمة الجزم السؽقن، 

كعرف أكف مبـل طؾك السؽقن، هذا إصؾ فقفؿا، فقجقز لؽ أن تُػؽ ما ُتدغؿ، وأن ُتدغؿ 

( ويف إمر  كالهؿا لغٌة فصقحة. فنذا فؽؽت قؾَت: )مـ يرتدد(، وإذا أدغؿت قؾت: مـ يرتد 

. وهؽذا.تؼق  ل: اْغُضْض وإذا أدغؿت تؼقل: ُغض 

فالخالصة أن اإلدغام حؽٌؿ صقيتٌ الؿراد مـف تسفقؾ الـطؼ بجعؾ الحرفقـ حرًفا واحًدا 

 ُمشدًدا يجب يف مقاضع، ويجقز يف مقاضع.

 لـختؿ الدرس إن شاء اهلل الققم بالتؼاء الساكـقـ.
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  :$قال المُصَنِّف 
 قـ بتحريؽ إول أو حذفف يف غقر مقاضع جقاز التؼائفؿا.يجب التخؾص مـ التؼاء الساكـ

 ويجقز التؼاء الساكـقـ يف ثالثة مقاضع:

 ﴾.﴿العصرإول: طـد الققػ كحق: الؿممـقن، و

 الثاين: الؽؾؿات الؿسرودة طـد العد دون إطراب: كجقؿ، دال، ذال.

 الضالقـ، وبقت تؿقؿ.الثالث: إذا كان الساكـ إول لقـًا والثاين ُمشدًدا. كحق: 

فنذا التؼك ساكـان يف غقر هذه الؿقاضع ُحذف إول إن كان مًدا، كحق: ُقْؾ، وبِْع، وتدطقن، 

﴾ ولؿ يذهب الرجؾ، ومـُؽُؿ الخقر، ﴿قالت إطرابوُحرك إن كان غقر مد كاخرِج أن، و

ـَ اهلل.  وم

 

   قال الشارح  وفقه اهلل:

يف غقر قة، إٓ يف مقاضع، سقذكرها الُؿَصـِّػ، فنذا التؼك ساكـان فالساكـان ٓ يؾتؼقان يف العرب

هذه الؿقاضع يجب أن كتخؾص مـ التؼائفؿا، وكتخؾص مـ التؼائفؿا بتحريؽ إول، أو 

 حذفف، متك كتخؾص بتحريؽ إول، ومتك كتخؾص بحذف إول؟ سقذكر ذلؽ الُؿَصـِّػ.

ف أن طؾك الؿقاضع التل يجق ز أن يجتؿع فقفا ساكـان، ثؿ كعرف كقػ ُكريد أن كتعر 

 كتخؾص مـ التؼاء الساكـقـ يف غقر هذه الؿقاضع.

 ويجقز التؼاء الساكـقـ يف ثالثة مقاضع:قال الُؿَصـِّػ: )

( كعؿ إذا وقػت طؾك كؾؿة قبؾ آخرها سؽقن، ﴾﴿العصر: طـد الققػ كحق: الؿممـقن، وإول

سقمدي إلك التؼاء ساكـل: )الحؿد هلل رب العالؿقـ والققػ كؿا كعرف يؽقن بالسؽقن، فنن هذا 

 الْرحؿـ الرحقؿ( فنذا وقؾت قؾت: ربِّ العالؿقـ، القاء ساكـة والـقن ساكـة. هذا جائز ٓ إشؽال فقف.
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الثاين: الؽؾؿات الؿسرودُة طـد العدِّ دون إطراب: كجقؿ، الؿقضع الثاين ٓلتؼاء الساكـقـ: قال: )

. أكت أحقاًكا إذا أردت أن تذكر أكثر مـ شلء إما أن تؼصد إلك هذا ُيسَؿك ا (دال، ذال لَعدِّ

العطػ، تؼصد أن تذكر الشلء، ثؿ تعطػ طؾقف آخر، فحقـئٍذ ٓبد مـ اإلطراب، فتؼقل: 

)أكرمُت محؿًدا وخالًدا( يعـل أكرمُت محؿًدا وأكرمُت خالًدا، هذا ططػ، وأحقاًكا تؼصد 

ء طًدا دون أن تعطػ بعضفا طؾك بعض، كعد حروف مجرد العد يعـل أن تعد هذه إشقا

الفجاء، ألػ باء تاء ثاء جقؿ حاء، خاء، ما تؼدر تعطػ ٓبد أن تعدها طًدا لـا فؼط، حقـئٍذ 

ـت آخرها وكان قبؾ أخر ساكـ،  ٓبد أن ُتسؽـ آخرها، ٕن اإلطراب ما دخؾفا، فنذا سؽ 

عد، كؿا قؾـا يف جقؿ دال ذال راء زاي، ففذا سقمدي إلك التؼاء ساكـقـ، ففذا جائز يف ال

وهؽذا، أو يف طد إرقام كلن تؼقل: واحد اثـان ثالثة أربعة خؿسة ستة، اثـان التؼاء ساكـان. 

فنذا أردت الَعد ما يجقز أن ُتعرب ٓ تؼقل: واحٌد اثـان ثالثٌة أربعٌة ٓ، هذا خطل، ٕكف ما 

ن ثالثة أربعة خؿسة هؽذا، أو تعد مثاًل ألػاظ دخؾفا اإلطراب، العد يؽقن بالسؽقن واحد اثـا

 العؼقد، طشرون، ثالثقن، أربعقن، خؿسقن، أيًضا يؾتؼل ساكـان وهؽذا. هذا العد.

الؿقضع الثالث: ٓلتؼاء الساكـقـ قال: )إذا كان الساكـ إول لقـًا، والثاين ُمشدًدا. كحق: 

إذا كان الساكـ إول حرف لقـ، ، كعؿ يجقز هـا أن يؾتؼل ساكـان (الضالقـ، وبقت تؿقؿ

قـ، فالتؼت  والساكـ الثاين حرٌف ُمشدد، ومعؾقم أن الحرف الُؿشدد مبدوء بساكـ مثؾ الضالِّ

ة الحاق ة( وهؽذا. أو مثاًل: بقت تؿقؿ،  إلػ وهل ساكـة بالالم إولك وهل ساكـة: )الطام 

تقـ يجقز أن ُتظفر بقُت تؿقٍؿ، ويجقز أن القاء يف بقْت ساكـة، والتاء يف تؿقؿ هذا مِثالن يف كؾؿ

ُتدغؿ كؿا قؾـا قبؾ قؾقؾ. فنذا أدغؿت التؼت القاء ساكـة يف بقت بلول هذا الحرف الُؿشدد 

ُمدغؿ بقت تؿقؿ، أو كؼقلف: فقف ُهدًى، الفاء يف )فقف( والفاء يف ُهدًى يجقز فقف اإلضفار 

تؼاء الساكـقـ، لؽـف جائز، ٕن الساكـ واإلدغام )فقف ُهدًى( وفقف ُهدًى، هذا يمدي إلك ال

 إول لقـ، والثاين ُمشدد.
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إًذا فالتؼاء الساكـقـ جائز يف هذه الؿقاضع الثالثة، فنذا التؼك ساكـان يف غقر هذه الؿقاضع 

فنذا التؼك ساكـان يف غقر هذه الؿقاضع، وجب التخؾص مـ التؼائفؿا. قال الُؿَصـِّػ: )

حق: ُقْؾ، وبِْع، وتدطقن، وُحرك إن كان غقر مد كاْخرِج أن، ُحذف إول إن كان مًدا، ك

ـَ اهللرابإطْ  ﴿قالْت و كتخؾص مـ التؼاء . (﴾ ولؿ يذهب الرجؾ، ومـُؽُؿ الخقر، وم

الساكـقـ بالـظر إلك الساكـ إول، إن كان مًدا فـحذفف، مثؾ: قاَل، وفعؾ إمر مـ قاَل ُقْؾ، 

آخره، وأخر يف قاَل الالم، وقبؾف حرف ساكـ فالتؼك  معروف أن إمر ُيبـك طؾك سؽقن

ساكـان والساكـ مد فـحذفف، فـؼقل: ُقْؾ هذا سقلتقـا يف اإلطالل واإلبدال، هذا إطالل 

ـت العقـ إما ٕمٍر أو ُسبؼ بجازم فسؽـت العقـ، فتحذف  بالحذف، وكذلؽ يف )باَع( إذا سؽ 

ْع أو لؿ َيبِع، وإصؾ يبقع، أو تدطقن، هذا هق الػعؾ الساكـ قبؾفا ٓلتؼاء الساكـقـ، فتؼقل: بِ 

تدطق، ودخؾت طؾقف واو الجؿاطة، فؾفذا ارتػع بثبقت الـقن مـ إفعال الخؿسة، واو 

الجؿاطة ضؿقر ساكـ، والػعؾ تدطق مختقم بقاو ساكـة، فالتؼك ساكـان فُحذفت واو الػعؾ 

ثبت الباء تذهبقن ما يف التؼاء تدطقن، لؽـ لق قؾت تذهْب ثؿ أدخؾت واو الجؿاطة، تُ 

 ساكـقـ، لؽـ تدطق، ثؿ واو الجؿاطة يؾتؼل ساكـان فتحذف واو الػعؾ )تدطقن(.

الساكـ الؿحذوف ٓلتؼاء الساكـقـ، هـا محذوف يف الـطؼ هق محذوف يف الؽتابة، وقد 

دطق كحذف حرف الؿد ٓلتؼاء الساكـقـ يف الـطؼ، لؽـ يبؼك يف الؽتابة. كؼقلؽ مثاًل: )ي

الؿسؾُؿ ربف( فنذا وصؾت فقدطق مختقم بقاو الساكـة، والؿسؾؿ مبدوء بـ)أل(، ثؿ كحذف 

هؿزة القصؾ فتؽقن الؽؾؿة مبدوءة بالالم الساكـة فقؾتؼل ساكـان فـحذف القاو، فـؼقل: 

يْدُطؾ العقـ بعدها ٓم الؿسؾؿ، والقاو ُحذفت يدطق اْلؿسؾؿ، لؽـ ُحذفت يف الـطؼ دون 

ؾ ذلؽ يؼضل الؼاضل يْؼِضل الؼاضل، ومثؾ ذلؽ: )وأصقعقا اهلل( والقصؾ: الؽتابة، ومث

 وأصقُع اهلل( فتحذف القاو وهؽذا.

 هذا إذا كان مًدا.
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وإذا كان الساكـ إول غقَر َمْد، فنكف يثبت ولؽـ ُيحرك بحركة، فتحة وإٓ ضؿة وإٓ كسرة؟ 

إصؾ يف التخؾص مـ التؼاء الساكـقـ بالؽسر: كـ)اْخُرج أن( اْخرْج أمر مبـل طؾك السؽقن 

)أن( مبدوء بـ)أل( فعـد القصؾ ستحذف هؿزة القصؾ، ويؽقن أن مبدوء بالم ساكـة، 

 ساكـان، فتؽسر الجقؿ مـ اْخُرج فتؼقلل: اخرجل أن اخرجل أن.  فقؾتؼل

جؾ، لؿ يذهِب اْلرجُؾ، إصؾ يف  قالْت الطالبة، قالِت الطالبُة، قالِت إْطراُب، لؿ يذهْب الر 

 التحريؽ يؽقن بالؽسر.

كـ وقد ُيحرك بالضؿ وجقًبا، قد ُيتخؾص مـ التؼاء الساكـقـ بالضؿ وجقًبا، إذا كان السا

إول مقؿ جؿٍع ُمذكر بعد ضؿقٍر مضؿقم، مقؿ الجؿع يعـل الؿقؿ التل مثاًل يف ُمـؽؿ، 

كتابؽؿ، ديـؽؿ، الؿقؿ مقؿ جؿع، والؽاف ضؿقر، فؿقؿ الجؿع هذه إصؾ فقفا أهنا ساكـة، 

كتابؽؿ ُمػقد، ربؽؿ مػقد رحقؿ، فنذا جاءت مقؿ الجؿع الساكـة وبعدها ساكـ، فؽقػ 

كـظر لؾضؿقر الذي قبؾف إن كان مضؿقًما وجب أن ُتضؿ، ُيتخؾص مـ كتخؾص مـ سؽقهنا 

سؽقهنا بالضؿ، مثؾ مـؽؿ الخقر، كؼقل: مـؽُؿ الخقر، ما كؼقل: مـؽؿا أو مـؽِؿ، مـؽُؿ الخقر، 

 إلقُؽْؿ كؼقل: خذوا إلقؽُؿ الرجؾ، ُكتب طؾقؽُؿ الصقام، لفُؿ الُبْشرى.

ـْ وقد ُيتخؾص بالػتح وجقًبا إذا كان الساكـ ا
ـْ حرف الجر، وبعدها أل، مثؾ: مِ

ٕول كقَن مِ

ـْ بعدها أل ُيتخؾص مـ ساكـفا إول بالػتح، إًذا فؼد 
ـَ الؽقيت، مِ الؽتاب، مـ الؽقيت، م

 ُيتخؾص بالضؿ وجقًبا، وقد ُيتخؾص بالػتح وجقًبا.

 وقد يجقز الؽسر والضؿ يجقز أن تتخؾص بالؽسر أو بالضؿ يف مقضعقـ: 

ع إذا ُسبؼت بؿؽسقر إذا ُسبؼت بؽسرة مثؾ: بِفؿ فقِفْؿ، ثؿ جاء بعدها إول: مقؿ الجؿ

ساكـ، مِـُْفؿ الخقر يجب مِـفؿ الخقر، لؽـ فِقفؿ الخقر، فقِفؿ الخقر يجقز الضؿ ويجقز 

الؽسر فقفِؿ الخقر أو فقفُؿ الخقر. الضؿ مثؾ: الؿسبقق بضؿ، والؽسر إتباًطا طؾقفُؿ الحؼ، 

 طؾقفِؿ الحؼ.
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ر والضؿ أيًضا: إذا كان الحرف الثاين بعَد الساكـ الثاين مضؿقًما التؼك ساكـان، ويجقز الؽس

صقب الساكـ الثاين بعده ضؿة مثؾ: اْخُرج لق قؾـا مثاًل: قالْت اْخُرْج كقػ كتخؾص مـ سؽقن 

قالْت لؽ الضؿ قالُت اْخرج. أو الؽسر قالِت اْخُرج، الؽسر طؾك إصؾ والضؿ إتباًطا لضؿ 

 الثاين.

 ن اْقتؾقا وأُن اْقتؾقا.أ

إًذا فتخؾص بالضؿ وجقًبا يف مقضع، وبالػتح وجقًبا يف مقضع، ويجقز الؽسر يف مقضعقـ 

 ما سقى ذلؽ ُيتخؾص بالؽسر.

 هذا ما يتعؾؼ بالتؼاء الساكـقـ.
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 السابع الدرس

ك ، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾرب العالؿقـ بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل

 آلف وأصحابف أجؿعقـ.

 أما بعد:

فحقاكؿ اهلل وبقاكؿ يف هذا الققم يقم السبت الرابع والعشريـ مـ الؿحرم مـ سـة تسع 

وثالثقـ وأربعؿائٍة والػ، وكحـ يف جامع براٍك العقاجل يف دولة الؽقيت لـعؼد بحؿد اهلل 

ْرف الصغقر.  وتقفقؼف الدرس الثالث وهق إخقر مـ دروس شرح الص 

 اكتفقـا بحؿد اهلل مـ شرح الؼسؿ إول والثاين والثالث والرابع.

وبدأكا بالؽالم طؾك شرح الؼسؿ الخامس: الؼسؿ الخامس مـ الؽتاب كان طـ إحؽام 

 الصرفقة الؿشرتكة بقـ آسؿ والػعؾ.

 ذكر الُؿَصـِّػ أن التصريػ الُؿشرتك بقـ آسؿ والػعؾ فقف أحؽام وأبقاب.

خؿسُة أبقاب: وهل اإلمالة، واإلدغام، والتؼاء الساكـقـ، وهؿزة القصؾ، والذي سقدرسف 

 واإلطالل، واإلبدال.

 شرحـا مـفا اإلمالة واإلدغام والتؼاء الساكـقـ.

 كبدأ الققم إن شاء اهلل تعالك بالؽالم طؾك هؿزة القصؾ.
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  :$قال المُصَنِّف 
 بالساكـ كاْذهب. هؿزة القصؾ: هل هؿزٌة زائدة، ُيتقصُؾ هبا إلك البدء

وهل يف الؽِتابة تثبُت طؾك كؾ حال، ولؽـفا يف الـ طؼ ُتثبت ابتداًء، وتسؼط وصاًل كاْذَهب، ويا 

 محؿُد اْذَهب.

وُكؿقز  بقـ هؿزة القصؾ وهؿزة الؼطع بقضِع حرٍف قبؾفؿا كالقاو، فنن كطؼـا بالفؿزة ففل 

 هؿزُة قطع، كـ وَأكرم وُأساطد، وُأُذٌن.

 ؼ بالفؿزة؛ ففل وصٌؾ، كحق: واْذهب، واْكطؾؼ، واْستخرج.وإن لؿ كـط

 وهؿزُة القصؾ تؽقن يف أل مـ الحروف كالرجؾ.

ويف إمر مـ الثالثل كاذهب، ويف الؿاضل وإمر، والؿصدر مـ الخؿاسل والسداسل 

 كاكطَؾَؼ، واكطؾِْؼ، واكطالًقا، واستخَرج، واستخِرج، واستخراًجا.

،  ويف طشرة أسؿاٍء سؿاطقة، ـُ وهل: اسؿ، وابـ، وابـٌُؿ، وابـة، وامرأة، واثـان، واثـتان، واْيُؿ

 واسٌت.

 

   قال الشَّارح وف َّقه اهلل:
(. ففؿزُة القصؾ ٓ ُيؿؽـ أن تؽقن حرًفا هؿزٌة زائدةطرف الُؿَصـِّػ هؿزة القصؾ بلهنا: )

حرٌف زائد، وهل ٓ تؽقن أصؾًقا، بؾ ٓ تؽقن إٓ حرًفا زائًدا، فؿفؿا رأيت هؿزة وصؾ، ففل 

 إٓ يف أول الؽؾؿة، ٓ تليت يف أثـاء الؽؾؿة، وٓ يف آخر الؽؾؿة.

(. يعـل لق ُتصقر وجقد ُيتقصُؾ هبا إلك البدء بالساكـ: قال: )وظقػتفا مفؿتفا فائدتفا الـحوية

كؾؿة اسًؿا أو فعاًل مبدوء بساكـ، والعربقة ٓ تبدأ بساكـ، فنن العرب تتخؾص مـ ذلؽ 

 جْؾب هؿزة وصٍؾ قبؾ هذا الساكـ لؽل يتؿؽـقا بعد ذلؽ مـ الـطؼ بالساكـ.ب

 : فعؾ إمر مـ ذهَب يْذَهب.مثال ذلك
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طرفـا طـدما قسؿـا الػعؾ إلك ماضل ومضارع وأمر أن إمر يمخذ ققاًسا مـ الؿضارع 

مـ بحذف حرف الُؿضارطة، فتؼقل يف إمر مـ َدحَرج ُيَدحِرُج َدْحِرج. تحذف القاء 

 ُيدحِرج.

ولؽـ إمر مـ َذَهَب يذهُب، يؽقن بحذف القاء مـ يْذهُب، فقؽقن أول الػعؾ حقـئٍذ الذال 

الساكـ يف )يْذَهُب( فالبد مـ الـطؼ هبا، فـجتؾب هؿزة وصؾ قبؾ الذال فـؼقل: اْذَهب، هذه 

 الفؿزة هؿزة وصؾ.

ما؛ ٕهنا ُتـطؼ يف البدء إما ٕهنا ُيتقصؾ هبا إلك الـطؼ بالساكـ، وإوسؿقت هؿزة وصل؛ 

 وتسؼط يف القصؾ، ففذا تعريػفا، وهذه وضقػتفا الـحقية.

وهل يف الؽِتابة تثبُت طؾك كؾ حال، ولؽـفا يف الـ طؼ ُتثبت ابتداًء، وتسؼط ثؿ قال الُؿَصـِّػ: )

 (. إًذا بقـ حؽؿفا اإلمالئل، وحؽؿفا يف الـ طؼ.وصاًل كاْذَهب، ويا محؿُد اْذَهب

فا اإلمالئل؛ فنهنا تثبت طؾك كؾ حال. يعـل ٓ تسؼط يف اإلمالء، إٓ أهنا ُترسؿ دون فلما حؽؿ

قطعة. يعـل كؿا يؼقلقن: ألًػا بال هؿزة، مع أن كالمف لقس دققًؼا، هل هؿزة، لؽـفا ُترسؿ طؾك 

صقرة ألػ بال هؿزة، هؿ يؼقلقن: هؿزة بال قطعة، هذا الذي فقق كرأس العقـ يسؿقكف 

لفؿزة هؿزة وصؾ وهؿزة قطع، ففؿزة قطع هل التل طؾقفا قطعة، وهؿزة وصؾ قطعة، وإٓ ا

 هل التل لقست طؾقفا ِقطعة، أكتؿ اففؿقا الؿسللة طؾك كؾ حال.

فال تسؼط هؿزة القصؾ مـ الؽتابة مـ اإلمالء، وأما يف الـطؼ، فذكر أهنا تثبت يف البدء 

ؼط، يف القصؾ يعـل مفؿا تؼدمفا اْذَهب، اسؿل محؿد، استغػر اهلل، ولؽـفا يف القصؾ تس

 شلٌء مـ الؽالم حرف أو اسؿ، أو فِعؾ، فتؼقل: واْذهب، واسؿل، واْستغػر.

 أو تؼقل: يا محؿُد اْذهب. ما اْسُؿؽ، يا محؿد اْستغػر اهلل.

ثؿ ذكر الُؿَصـِّػ لـا ضابًطا كستطقع مـ خاللف أن ُكؿقز بقـ هؿزة القصؾ التل ُتؽتب يف أول 

 قطعة، وهؿزة الؼطع التل ُتؽتب بؼطعة.الؽؾؿة بال 
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وأول ما ُكـبف طؾقف قبؾ أن كؼرأ هذا الضابط هق التـبقف إلك أن هؿزة القصؾ ٓ تؽقن إٓ يف أول 

الؽؾؿة، يعـل مفؿا وجدَت هؿزة يف أثـاء الؽؾؿة، أو يف آخر الؽؾؿة، فتعرف أهنا هؿزة قطع، 

 ٓ ُيتصقر فقفا غقُر ذلؽ.

ؿة ففل التل قد تؽقن هؿزة وصؾ، وقد تؽقن هؿزة قطع، فـحتاج إلك أما التل يف أول الؽؾ

 التؿققز بقـفؿا، وهذا هق الضابط يف التؿققز بقـفؿا.

وُكؿقز  بقـ هؿزة القصؾ وهؿزة الؼطع بقضِع حرٍف قبؾفؿا كالقاو، فنن كطؼـا قال الُؿَصـِّػ: )

 بالفؿزة ففل هؿزُة قطع، كـ وَأكرم وُأساطد، وُأُذٌن.

 (.كـطؼ بالفؿزة؛ ففل وصٌؾ، كحق: واْذهب، واْكطؾؼ، واْستخرج وإن لؿ

هذا ضابط صقيت سفؾ لق تؿرن طؾقف اإلكسان لحؾ لف كثقًرا مـ إشؽال هذه الؿسللة، أن تضع 

قبَؾ الؽؾؿة كؾؿًة أخرى، سقاٌء كاكت اسًؿا أو فِعاًل، أو حرًفا مـ الحروف، والؿتعارف طؾقف 

 طؾك كؾ الؽؾؿات.أهنؿ يضعقن القاو؛ ٕهنا تدخؾ 

فنذا جاءتؽ كؾؿة مبدوءة هبؿزة، وُتريد أن تعرف هؾ هل وصؾ أو قطع، اجعؾ قبؾفا واًوا، 

 كؼقلؽ مثاًل: )اْستغػر اهلل( تؼقل: واستغػر اهلل، هذه هؿزة وصؾ.

 كذلؽ ققلف: )أصقعقا اهلل( كؼقل: و)أصقعقا اهلل(. هؿزة قطع.

 واًوا تؼقل: وأستغػر اهلل. هذه قطع.لق قؾت: أكا أستغػر اهلل، إذا جعؾت قبؾفا 

 لق قؾت: اْستغػار، كؼقل: واستغػار، هذه وصؾ.

 ولق قؾت: اسؿل محؿد، كؼقل: واسؿل محؿد وصؾ.

 ولق قؾت: أكُػ محؿد، لؽـا كؼقل: وَأكُػ محؿد. وهؽذا.

كا طؾقف لحؾ لـا كثقًرا مـ اإلشؽال، لؽـ الضابط قد ٓ  ففذا تػريٌؼ بـقفؿا بالضابط، فؾق تؿر 

ُيتؼـف كثقٌر مـ الطالب، فقحتاج إلك أن ُيؿقز بقـفؿا تؿققًزا طؾؿًقا، التؿققز العؾؿل: هق أن تعرف 

 مقاضع هؿزة القصؾ، ومقاضع هؿزة الؼطع، وهذا الذي سقذكره الُؿَصـِّػ بعد ذلؽ.
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 (.وهؿزُة القصؾ تؽقن يف أل مـ الحروف كالرجؾفقؼقل: )

فنن هؿزهتا هؿزة وصؾ، فنذا « أل»ا هؿزات قطع، إٓ ُيريد أن يؼقل: إن الحروف كؾ هؿزاهت

أو كحق ذلؽ مـ الحروف « َأنْ »أو « إنْ »أو « أن  »أو « إن»أو « َأما»أو  «إٓ»أو  «إٓ»قؾت: 

فؽؾفا  هؿزاهتا هؿزات قطع، إٓ أل، تؼقل: الرجؾ، والرجؾ، البقت والبقت. اكتفقـا مـ 

 الحروف.

 فعال كؿا كعرف إما ماٍض، وإما مضارع، وإما أمر.بؼقت إفعال وبؼقت إسؿاء، وإ

 سـبدأ بالؿاضل هؿزاتف هؿزات قطع أو وصؾ؟

 (.ويف إمر مـ الثالثل كاذهبقال الُؿَصـِّػ يف الؿقضع الثاين: )

معـك ذلؽ: أن الػعؾ الثالثل هؿزاتف هؿزات قطع، إٓ إمر مـف، الػعؾ الثالثل يليت ماضًقا 

زات الثالثل قطع إٓ إمر، فلكَت تؼقل يف أكَؾ وأخَذ وأمَر، تؼقل: ومضارطف وأمره، فؽؾ هؿ

 وأخَذ وأكَؾ وأمَر، هذه كؾفا قطع.

 إمر مـف هؿزتف وصؾ، فتؼقل مثاًل: اذهب، اجؾس، اقرأ، واذهب، واجؾس، واقرأ.. وهؽذا.

 إًذا سـؼسؿ الػعؾ إلك ثالثل ورباطل وخؿاسل وسداسل، التؼسقؿ الذي درسـاه يف أبـقة

 الؽؾؿة، اكتفقـا مـ الػعؾ الثالثل.

كـتؼؾ أن إلك الرباطل، الرباطل لـ يذكره الُؿَصـِّػ هـا أصاًل، فؿعـك ذلؽ: أن كؾ هؿزات 

 الرباطل قطع: أكرم، أقبَؾ، أخرج، أدخؾ، هذه هؿزاتف هؿزات قطع.

اسل ويف الؿاضل وإمر مـ الخؿاسل والسدوالُخؿاسل والسداسل يؼقل فقف الُؿَصـِّػ: )

 ( .كاكطَؾَؼ، واكطؾِْؼ، واكطالًقا، واستخَرج، واستخِرج، واستخراًجا

 إًذا الخؿاسل والسداسل ماضقف وأمُرُه ومصدره هؿزاتف هؿزات وصؾ.

 ماضقف وأمره ومصدره، قػز لؾؿضارع، ٕن الؿضارع هؿزاتف هؿزات قطع.

 الؿضارع دائًؿا هؿزاتف هؿزات قطع، فتؼقل مثاًل يف )اكطؾؼ واكطؾؼ(.



  

 

147 

 
 شرح كتاب الصرف الصغير

 ويف إمر: )واكطؾِؼ(. ويف الؿصدر: )واكطالق(.

 أما يف الؿضارع تؼقل: يـطؾؼ كـطؾؼ، تـطؾؼ، وأكا أكطؾِؼ تؼقل: وأكطؾؼ هؿزة قطع.

كذلؽ يف آستخراج تؼقل: واستخرَج، ويف الؿضارع يستخرج وكستخرج وتستخرج، 

 وأستخرُج أكا، ويف إمر واستخِرج، والؿصدر واستخَراج.

 (.ويف طشرة أسؿاٍء سؿاطقةببؼقة الؽالم طؾك إسؿاء فؼال: )ثؿ أتك 

كػفؿ مـ ذلؽ أن هؿزات إسؿاء قطع، إٓ ما ُذكر هـا، والذي ُذكر هـا طشرة أسؿاء سؿاطقة 

ستليت، وُذكر مصدر الُخؿاسل ومصدر السداسل، مصدر الخؿاسل ومصدر السداسل 

 زاتف قطع، مثؾ: أكػ وُأذن.هؿزاتف وصؾ، وهذه إسؿاء العشرة وما سقى ذلؽ هؿ

، وابـؿوهذه إسؿاء السؿاطقة التل جاءت طـ العرب هبؿزة وصؾ، قال: ) ـٌ ( وهل اسٌؿ، واب

( اهلل وايؿـ( وهل لػظ قسؿ، تؼقل: )وابـٌة، وامرٌؤ، وامرأٌة، اثـان، واثـتان، وايؿٌ بؿعـك ابـ، )

 إكثك، هذا معـك اْسٌت.(، وهق اسؿ ممخرة اإلكسان لؾذكر وواسُتـٕفعؾـ كذا وكذا، )

 أما استعؿالفا يف العامقة لغقر ذلؽ فؾقس ُمطابًؼا لؿعـاه يف الؾغة العربقة.

: أن هؿزات القصؾ مـحصرة فقؿا ُذكِر، وبؼقة الفؿزات التل يف أول فالخالصة عؾى ذلك

الؽؾؿات ستؽقن هؿزات قطع، يعـل كُعد هؿزات الؼطع كؿا طددكا هؿزات القصؾ، فـبدأ 

بالحروف، الحروف كؾ هؿزاهتا قطع إٓ هؿزة أل، صقب كـتؼؾ إلك إفعال وإسؿاء، كلخذ 

 الثالثل والرباطل والخؿاسل والسداسل.

 الثالثل كؾ هؿزاتف هؿزات قطع إٓ أمر الثالثل.

 والرباطل كؾ هؿزاتف هؿزات قطع.

 والخؿاسل والسداسل كؾ هؿزاتف هؿزات وصؾ إٓ الؿضارع.

 بؼقة إسؿاء هؿزاهتا قطع إٓ طشرة أسؿاء سؿاطقة هؿزاهتا وصؾ.كضقػ إلك ذلؽ 
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فلكت ُتتؼـ التػريؼ بقـ هؿزة القصؾ والؼطع إما بالضابط، وذلؽ بؽثرة التؿريـ طؾقف، أو 

 بضقابط مقاضع هؿزات القصؾ وهؿزات الؼطع.

ة، قد فنن قؾت: هؿزة الؼطع هؿزٌة تثبت يف القصؾ والؼطع كغقرها مـ الحروف حركتفا ثابت

تؽقن مػتقحة، كلكٍػ، وأذهُب، وقد تؽقن مضؿقمة، كُلكرُم، وقد تؽقن مؽسقرة، لؽـفا 

صبًعا ٓ تؽـ ساكـة؛ ٕكف ٓ ُيبدأ بساكـ، ولؽـ السمال طـ حركة هؿزة القصؾ، ففؿزة 

القصؾ يف وصؾ الؽالم تسؼط، يعـل تسؼط هل وحركتفا، فؿا كحتاج أن كعرف حركتفا، لؽـ 

قصؾ ستبدأ هبا ساكـة أو متحركة؟ صبًعا ستبدأ هبا متحركة، ُتحركفا بلي لق بدأت هبؿزة ال

 حركة، إًذا فالؽالم هـا طؾك حركة هؿزة القصؾ إذا بدأت هبا.

« أل»تؼقل: َالرجؾ، َالبقُت، َالؿسجد، ففؿزة « أل»والجقاب: أن هؿزة القصؾ ُتػتح يف 

 مػتقحة طؾك كؾ حال.

ا، مثؾ: ُاخرج، وُاكتب، واْكَطؾِؼ، اْبـِف لؾؿجفقل ستضؿ وُتضؿ إذا كان الحرف الثالث مضؿقمً 

إول، ٕن الؿبـل لؾؿجفقل تضؿ إول وتضؿ الثالث، فتؼقل: ُاْكُطؾِؼ. كذلؽ اْستخرج 

ستؼقل يف الؿاضل: ُاْسُتخرج، وفقؿا سقى ذلؽ ُيؽسر تؼقل: اجؾِس واذَهب، واكطؾِؼ، 

 .واكَطؾؼ، واستخراج، واسؿ، وابـ، واثـان.. وهؽذا

وُتضؿ إذا كان الحرف « أل»إًذا فإكثر يف هؿزة القصؾ أن تؽقن مؽسقرًة إٓ أهنا تػتح مع 

 الثالث مضؿقًما. هذا ما يتعؾؼ هبؿزة القصؾ.

 مداخؾة: ذكرت قبؾ قؾقؾ أن هؿزة القصؾ قد تؽقن بال قطعة، هـا أل مذكقر فققفا قطعة؟

 الشقخ: قطعة أو فتحة؟

مـ الحروف وضعـاها هبؿزة قطع، « أل»خ وجقف، يؼقل: مـ الحروف سمال إ« أل»كـظر 

كعؿ هذه مسللة أخرى، وهل أن الحرف والػعؾ إذا صار طؾؿقـ كؾؿة قد ُتستعؿؾ يف معـاها، 

فًة اْذهب، اجؾِس، استعؿؾت يف  مثؾ: الرجؾ، البقت، هـا الؽؾؿة استعؿؾت يف معـاها معرِّ
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ربقة قد تـؼؾفا إلك العؾؿقة يعـل تسؿل هبا، يعـل معـاها فِعؾ أمر، إٓ أن أي كؾؿة يف الؾغة الع

تجعؾفا طؾًؿا اسًؿا لؿسؿًك كؿثاًل طـدك شركة مثاًل ُتريد أن ُتسؿقفا اكَطؾِؼ، أو مؽان، أو ابـ، 

فالؼاطدة يف ذلؽ: أكؽ إذا كؼؾَت إلك العؾؿقة مـ آسؿ ففؿزتف « اْكطَؾؼ»فلردت أن ُتسؿقف بـ

إلك اسؿ، كؿا لق سؿقت رجاًل اْكطاِلق، أو سؿقت امرأًة  تبؼك كؿا هل، ٕكؽ كؼؾتف مـ اسؿ

ابتسام، فتبؼك هؿزتف وصاًل جاءت ابتسام، لؽـ لق كؼؾت إلك العؾؿقة مـ الػعؾ والحرف 

يعـل كؼؾتف إلك آسؿقة مـ خارج آسؿ مـ الػعؾ أو الحرف، فسؿقتف إْكَطَؾؼ تؼطع تصقر 

هـا طـدما اكػردت صارت « أل»ؾَؼ. وكذلؽ هؿزة قطع، تؼقل: جاء إْكطؾَؼ، رجؾ اسؿف إْكط

َطؾًؿا طؾك هذا الحرف، فُؼطعت هؿزهتا، وبعضفؿ قد يؽتبفا بالقصؾ لؽل ٓ تؾتبس طؾك 

 الؿبتدئقـ، لؽـ كحـ كتبـاها طؾك الؼاطدة.

 اثـان ويقم آثـقـ. يف فرق بقـمداخؾة: 

طل، وهذا قد يؼع فقف يقم آثـقـ هبؿزة وصؾ؛ ٕكف طؾٌؿ ُكؼؾ مـ اسٍؿ، وقطعف خالشقخ: 

بعضفؿ، حتك إن بعض الؿتلخريـ مـ الؿعاصريـ ذكر ذلؽ ضـًا مـف أن حؽؿ آسؿ يف 

العؾؿقة كحؽؿ الػعؾ والحرف، وهذا لقس بصحقح، ولل يف ذلؽ فتقى يف حساب الؿػتل 

 الؾغقي طـ أن هؿزة يقم آثـقـ هؿزة وصؾ ٓ قطع.

 إلبدال واإلعالل.كـتؼل إلى الباب إخقر يف هذا الؼسم وهو ا

وقد ذكركا مـ قبؾ أن هذا الباب هق أهؿ أبقاب الـحق، لقس هق القحقد الُؿفؿ، بؾ هق أهؿ 

أبقاب الـحق، وهـاك أبقاب أخرى أيًضا مفؿة، فؾفذا يـبغل طؾك الطالب أن يحرص طؾك 

َففؿف جقًدا، وكحـ سـذكر مبادئف، بحقث أن الطالب يػفؿ ما معـك اإلطالل واإلبدال، 

 ستطقع أن يتعامؾ معف بعد ذلؽ، وأن يتقسع.وي
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  :$قال المُصَنِّف 
ْرف،  ْرف، وفقف تجتؿع أحؽام الص  اطؾؿ غػر اهلل لل ولؽ، أن هذا الباب هق أهؿ  أبقاب الص 

وتظفر براطة الصريف بؿعرفة أصقل الؽؾؿات، وما اطرتى صقرهتا مـ تغققر، فالصريف َيْعِرُف 

 وأصقلفا قبؾ التغققر، وكقػ حدث التغققر؟بف حؼقؼة الؽؾؿات، 

فاإلطالُل: تغققر أحرُف آوي إما بطرٍد، كؼؾب واو الؼقل إلك ألٍػ يف َقاَل، وأصؾف: َقَقَل، 

 وهؿزة يف قائؾ وأصؾف: َقاِول.

ـٍ كتسؽقـ القاو فقف َيؼُقُل: وأصؾفا: َيْؼُقل.  وإما بتسؽق

 وإما بحذٍف كحذف القاو مـ ُقؾ، وأصؾف: ُققل.

 

   قال الشَّارح وف َّقه اهلل:
كؿا تجد يف بعض العؾقم أكؽ تعرف مبادئ كثقرة جًدا، حتك تِصؾ إلك الؿراد مـ هذا العؾؿ، 

وهق معرفة الؿجاهقؾ، كؿا يف حساب الرياضقات، ٓبد أن تعرف جدول الضرب، والجؿع، 

، كقػ والطرح والؼسؿة، والضرب، مع أن هذه مبادئ حتك تِصؾ إلك معرفة الؿجاهقؾ

، وكقػ تستخرج مجفقلقـ، لؽـ ما تستطقع أن تعرف هذه إمقر الدققؼة،  ًٓ تستخرج مجفق

وسرد الؿجاهقؾ حتك تعرف هذه الؿبادئ، فؾفذا ٓبد أن طرف هذه الؿبادئ، وآستػادة 

مـفا كؾفا سـحتاج إلقف يف هذا الباب، فؾفذا كؼقل: ٓ ُيؿؽـ أن يؽقن أحٌد صرفًقا، حتك ُيتؼـ 

كف طؾك ققاطده، هذا ا ًٓ واسًعا طؿقًؼا، ومرِّ لباب، فؾفذا احرص طؾقف، وافتح لعؼؾؽ فقف مجا

وخطقاتف، ففل متشاهبة، ومتتابعة، لرتى ما ٓ يراه غقرك مـ ِدقة التصريػ وبراطة التعؾقؾ، 

ومعرفِة الؿجفقل، يعـل حاول يف هذا الباب دائًؿا أن تعتؿد طؾك طؼؾِؽ أن تعتؿد طؾك الَػفؿ 

ؽـ حريًصا طؾك الحػظ، هذا يحتاج إلك َففؿ، يحتاج إلك أن ُتطؾؼ لعؼؾؽ الِعـان، تحاول ٓ ت

ترى كقػ الخطقات يجري بعضفا خؾػ بعض، ثؿ سرتى أن أغؾب هذه الخطقات متشاهبة، 
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ومؽرورة يف أغؾب إمثؾة التل ستليت، فلكت إذا طرفتفا مـذ البداية ستسقر يف بؼقة الباب ٕن 

 شاهبة ومتتابعة.هذه الخطقات مت

بدأ الُؿَصـِّػ بتعريػ اإلطالل، وبتعريػ اإلبدال، ويف تعريػفؿا خالف بقـ الصرفققـ، ولؽـ 

فاإلطالُل: تغققر هذا التعريػ هق الؿشفقر طـد جؿفقر الصرفققـ، وفقف يؼقل الُؿَصـِّػ: )

فاإلطالل إكؿا يؽقن (. أحرف هذا )آوي( يعـل الفؿزة وإلػ والقاو، والقاء، إًذا أحرف آوي

 يف حروف العؾة الثالثة والفؿزة، كجؿعفا يف كؾؿة )آوي(.

 :والتغققر الذي ي صقب هذه إحرف إربعة

 إما كؼؾبفا إلك حرٌف آخر. -

 يعـل كـتؼؾ الحركة التل طؾقفا إلك الساكـ الذي قبؾفا.-وإما بـؼؾ  -

 يعـل كحذففا مـ الؽؾؿة.-وإما بحذف  -

 (.فاإلطالُل: تغققر أحرُف آوي إما بؼؾٍب َصـِّػ: )ولفذا سقؼقل الؿُ 

كؼؾب واو الؼقل إلك ألٍػ يف َقاَل، وأصؾف: َقَقَل، وهؿزة يف قائٍؾ وأصؾف: مثال ذلؽ قال: )

 (.َقاِول

 إذا قؾـا: الؼقُل فػاء الؽؾؿة قاف، وطقـ الؽؾؿة واو، وٓم الؽؾؿة ٓم.

َؾ َقاَل بإلػ، فـعرف أن إصؾ كان َقَقَل، إًذا طرفـا أن العقـ واو. كليت بالؿاضل طؾك َفعَ 

 َفَعَؾ، إٓ أن القاو يف َقَقَل اكؼؾبت إلك ألػ، فـؼقل: أصاهبا إطالل، أو اطتؾت بؼؾبفا ألًػا.

 واسؿ الػاطؾ مـ الثالثل كؿا درسـا يؽقن طؾك وزن َفاِطْؾ.

ل، إٓ أن العرب تؼقل: والعقـ يف الؼقل واو، فنذا أتقت بف طؾك وزن َفاِطؾ، فنكؽ تؼقل: َقاوِ 

 َقائؾ، فعرفـا أهنؿ قؾبقا القاو إلك هؿزة، فـؼقل: هذا إطالٌل بالؼؾب.

ـٍ كتسؽقـ القاو إًذا فتغققر أحُرف آوي، وإطاللفا يؽقن إما بالؼؾب، وأيًضا قال: ) وإما بتسؽق

 (. هذا إطالل بالتسؽقـ.فقف َيؼُقُل: وأصؾفا: َيْؼُقل



 
152 

 

 . د سليمان العيونيأ

 ؾك وزن َفَعَؾ َقَقَل.طرفـا أن الؿاضل مـ الَؼقل ط

وطرفـا يف أبـقة الػعؾ الؿاضل أن َفَعَؾ مضارطفا: َيْػُعؾ، أو َيْػِعُؾ، أو َيْػَعُؾ، ما يف مضارع 

آخر. فؽان الؼقاس أن ُيؼال: َقَقَل َيْؼْقُل َفَعَؾ َيْػُعُؾ، مثؾ َكتَب يؽُتُب، إٓ أهنؿ يف َقَقَل قالقا: 

ُل كقْؽُتُب فلطؾقه بالـؼؾ، يعـل كؾؿة )َيْؼُقل( الضؿة وقعت َقاَل، فلطؾقه بالؼؾب، وأما يف َيْؼقُ 

طؾك القاو طؾك أمفا، فحدث ثِؼؾ بسبب ذلؽ، فـؼؾقا الضؿة إلك الساكـ قبؾفا وهق حرف 

الؼاف، وأكتؿ تػفؿقن ما معـك ساكـ، يعـل حرٌف خاٍل مـ الحركات السؽقن لقس بحركة، 

 الحركات ثالث: ضؿ، وفتح، وكسر.

الحرف مـ الحركات، فؾفذا يف َيْؼُقُل الضؿة اكتؼؾت إلك الؽاف بال مشاكؾ؛  والسؽقن خؾق

 ٕن الؼاف خالل مـ الحركات ما يف حركة تؿـع ذلؽ.

فالضؿة اكتؼؾت إلك الؼاف تؿام، والقاو طـدما كؼؾـا الضؿة مـفا، ماذا ستؽقن؟ ستؽقن حرًفا 

ؿة َيؼقل، الذي حدث يف الؽؾؿة خالًقا مـ الحركات يعـل ستؽقن حرًفا ساكـًا، فصارت الؽؾ

ـ ا  إطالٌل بالـؼؾ، وبعضفؿ يؼقل: إطالٌل بالـؼؾ والتسؽقـ. بالـؼؾ كؼؾـا الحركة، والتسؽقـ سؽ 

 حرف العؾة.

إًذا فنطالل أحرف آوي يؽقن إما بالؼؾب، وإما بالتسؽقـ، ويف وجف ثالث: لإلطالل قال: 

وقد يؽقن إطاللفا بحذففا، كإمر مـ  (.وإما بحذٍف كحذف القاو مـ ُقؾ، وأصؾف: ُقْقل)

قاَل يؼقُل، وكان إصؾ فقف أن ُيؼال فقف: ُقْقل، لؿا درسـا مـ أن إمر يمخُذ مـ الؿضارع 

بحذف حرف الؿضارطة، فالؿضارع صار َيُؼقل كحذف القاء، فصارت ُقْقل، القاء حذفـاها مـ 

، لؿ كحتج إلقفا ٕن أول الػعؾ الؿضارع لقـؼؾب الػعؾ إلك فِعؾ أمر، ولؿ كلت هبؿزة وصؾ

ـا الالم، ُقْقل، ٕن إمر ُيبـك طؾك السؽقن ُقْقل أدى ذلؽ إلك التؼاء  متحرك، ولؿاذا سؽ 

ساكـقـ: القاو، والالم التل سؽـت لؽقن الػعؾ أمًرا، فحذفـا القاو ٓلتؼاء الساكـقـ فؼالت 

 العرب: ُقْؾ، الذي حدث يف الؽؾؿة إطالٌل بالحذف. 
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صة أن اإلطالل تغققٌر ُيصقب هذه إحرف إربعة: الفؿزة وحروف العؾة حروف فالخال

، وإما بحذف. هذا اإلطالل. ـٍ  آوي، ُيصقبفا إما بؼؾٍب، وإما بتسؽق

(. اإلبدال أن واإلبدال: جْعُؾ حرٍف مؽان حرٍف ُمطؾًؼاوأما اإلبدال فقؼقل فقف الُؿَصـِّػ: )

ُمطؾًؼا يعـل أن هذا الؼؾب غقر ُمختص بحروف )آوي(. تؼؾب الحرف إلك حرٍف آخر، يؼقل 

كؿا قد تؼؾب مثاًل الحرف القاء الُؿشددة يف طؾٍل إلك جقؿ، فؼالقا يف طؾٍل: طؾٍج، هذا إبدال، 

 فاإلبدال هق ُمجرد قؾب حرٍف إلك حرٍف آخر.

الل واإلطالل: شرحـاه قبؾ قؾقؾ. كسلل إصقلققـ فـؼقل: ما العالقة بقـ اإلبدال واإلط

طؿقم وخصقص مـ وجف، وإٓ طؿقم وخصقص ُمطؾؼ، الجقاب طؿقم وخصقص وجفل 

مـ وجف، معـك مـ وجف وجفل يعـل يشرتكان يف أشقاء ويـػرد كؾ واحٍد مـفؿ بشلء، هذا 

طؿقم وخصقص وجفل، أو مـ وجف. فقشرتكان يف قؾب حروف آوي، حروف آوي إذا 

 ال؛ ٕكف مجرد قؾب حرف إلك حرف.اكؼؾبت ففق إطالل ٕكف حدث يف حروف آوي وإبد

 واإلطالل يـػرد بتغققر حروف آوي بتسؽقـ أو، بحذف.

واإلبدال يـػرد بؼؾب غقر حروف آوي إلك حرف آخر كؼؾب مثاًل التاء صاًء، بذلؽ ففؿـا 

 الػرق بقـ اإلطالل واإلبدال.

بالحذف، ثؿ  الُؿَصـِّػ سقتؽؾؿ أن طؾك اإلطالل بالؼؾب، واإلطالل بالتسؽقـ، واإلطالل

 يتؽؾؿ أخقًرا طؾك اإلبدال.

إًذا سقبدأ باإلطالل بالؼؾب، ومعـك اإلطالل بالؼؾب يعـل قؾب حروف آوي بعضفا إلك 

 بعض، قؾب القاو ياًء، قؾب الفؿزة ألًػا، قؾب إلػ ياًء. وهؽذا.

فؾفذا يؼقل الُؿَصـِّػ: )اإلطالل بالؼؾب: وهق قْؾب أحرف آوي إلك بعضفا(. كعؿ هذه 

ٕحرف إربعة قد يـؼؾب بعضفا إلك بعض، الفؿزة قد تـؼؾب إلك ألػ، أو واو أو ياء، ا

وحروف العؾة قد تـؼؾب إلك هؿزة، إلػ قد تـؼؾب إلك واو، القاو قد تـؼؾب إلك ياء، القاء 
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قد تـؼؾب إلك واو، القاو والقاء قد يـؼؾبان إلك ألػ، كلخذها بالرتتقب، كبدأ بالفؿزة الفؿزة 

ـؼؾب إلك حرف طؾة ثؿ العؽس حروف العؾة متك تـؼؾب إلك هؿزة؟ وقبؾ أن كبدأ متك ت

بذلؽ سلذكر مؾحقضة مفؿة ُتساطدكا طؾك معرفة اإلطالل، أكثر ما ُيػقد يف معرفة اإلطالل 

 وففؿ اإلطالل أمران:

درسـاها يف : إبـقة التل درسـاها يف الؼسؿ إول، أبـقة إسؿاء وإفعال التل إمر إول

الؼسؿ إول، هذه ستػقدك كثقًرا يف ضبط هذا الباب، كقػ ذلؽ؟ هذا لف تطبقؼات كثقرة، مـ 

تطبقؼاتف مثاًل: أكـا طرفـا يف أبـقة الػعؾ الثالثل أن الػعؾ الثالثل يؽقن طؾك َفَعَؾ وفِعؾ وفُعؾ 

ـل َفْعَؾ طرفـا أن فقفا فؼط. فنذا قالت العرب قاَل وباَع وخاَف، وهل يف الظاهر ساكـة العقـ يع

ًٓ لعدم وجقد فْعؾ يف أبـقة الِػعؾ الثالثل.  إطال

تطبقٌؼ آخر: طرفـا يف أبـقة إفعال أن ُمضارع الػعؾ الثالثل مضارطات الػعؾ الثالثل تؽقن 

إما طؾك يْػُعؾ أو يػِعؾ، أو َيْػَعؾ، ما يف بـاء آخر، فنذا أتك فِعؾ مضارع طؾك غقر هذه إبـقة 

أكف َقْد أصابف إطالل، مثؾ: يؼْقل وزكف الظاهر َيْؼْقُل َيُػْعُؾ، َيبِْقُع َيِػْعُؾ، َيَخاُف َيَػْعُؾ،  فـعرف

. هذا إمر إول مؿا  ًٓ هذه إوزان غقر مقجقدة يف الؿضارع الثالثل. إًذا كعؾؿ أن فقفا إطال

 ٕفعال.ُيػقد كثقًرا يف معرفة اإلطالل واكتشافف، وهل ضبط أبـقة إسؿاء وا

إمر الثاين مؿا ُيػقد يف معرفة اإلطالل وضبطف واكتشافف: َحْؿؾ الؿعتؾ طؾك الصحقح ققاس 

الؿعتؾ طؾك الصحقح، وهذا لف تطبقؼاٌت كثقرة، مـ تطبقؼاتف مثاًل: أن  أْفَعؾ يعـل الثالثل 

خراًجا، هذا الؿزيد هبؿزة يف أولف، أن أْفَعؾ مـ خرَج أخَرج، كقػ ُتصرففا؟ أخَرج ُيخِرُج، إ

، أكرم ُيؽِرُم إكراًما، هذا  ًٓ فعؾ صحقح، وهؽذا أي فِعؾ صحقح تؼقل: أدَخؾ ُيدِخؾ إدخا

 تصريػ الػعؾ الصحقح يف أْفَعؾ.

كلخذ أْفَعَؾ مـ فِعؾ معتؾ مثؾ: َقاَل، هق كػسف أفعؾ سـلخذها مـ فِعؾ ثالثل َقال كحؿؾف طؾك 

ل مثؾ: أْخَرج أْقَقَل، ومثؾ َيْخُرُج َيْؼُقُل، الصحقح كؼقسف طؾك الصحقح فؽان الؼقاس أن ُيؼا
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ومثؾ إْخَراج إْقَقال، لؽـ العرب لؿ تؼؾ ذلؽ، وإكؿا قالت: بدل أخرَج أقَقَل. ُيخِرُج ُيْؼِقُل، 

 وإخراج إْقَقال، لؽـ قالت يف أْقَقَل أَقاَل، ويف ُيِؼِقُل ُيِؼْقُؾ، ويف إْقَقال إقِالة.

ؽقن مثؾ أخرج أْقَقَم قالقا: أَقاَم، ومثؾ ُيْخِرُج ُيؼِقُم قالقا: أَقاَم وقالقا يف )َقاَم( طؾك الؼقاس ت

ُيؼقُؿ، ويف إْخَراج إْققام قالقا: إقامة، كعرف أن أقام وُيؼقؿ وإقامة فقف إطالل، ٕكف لؿ يلت مثؾ 

 الصحقح.

تطبقٌؼ آخر طؾك حْؿؾ الؿعتؾ طؾك الصحقح: اسؿ الػاطؾ، درسـا أكف مـ الثالثل طؾك وزن 

اطؾ، وطؾك الرباطل يؽقن طؾك صقغة الؿضارع مع قؾب حرف الؿضارطة مقؿ مضؿقمة ف

 وكسر ما قبؾ أخر.

 إًذا اسؿ الػاطؾ مـ الثالثل: فاِطؾ مـ َكتَب كاتِب، ومـ َخرَج خاِرْج.

. ًٓ  ما اسؿ الػاطؾ مـ َقاَل يؼقُل كان الؼقاس َقاِول فؾؿا قالقا: )قائِؾ( طرفـا أن فقف إطال

. ومـ َباعَ  ًٓ  يبقُع بايِع فؾؿا قالقا: بائِع طرفـا أن فقف إطال

قاَم يؼقُم العقـ هـا واو. اسؿ الػاطؾ مـ أَقاَم ُيؼقُؿ هذا رباطل أقاَم ُيؼقُؿ ففق ُمؼقٌؿ ياء هق واوي 

مـ قاَم يؼقم، كؼقل: القاو اكؼؾبت ياء، وسقليت تػصقؾ هذا اإلطالل إن شاء اهلل، لؽـ ذكركا 

 ان طؾك معرفة اإلطالل واكتشافف.أهؿ صريؼتقـ ُيعقـ

ف الُؿَصـِّػ اإلطالل بالؼؾب سقذكر أهؿ مقاضع اإلطالل بالؼؾب فؼال:  أن بعد أن طر 

(  يعـل أن الفؿزة ُتؼؾب حرف ِطؾة، فالفؿزة ُتؼؾُب ألًػا أو فالفؿزُة ُتؼؾُب ألًِػا أو ياًء أو واًوا)

ضع جقاًزا، فالفؿزة قد ُتعؾ وجقًبا، وقد ُتعؾ واًوا أو ياًء يف مقاضع وجقًبا، وسقؼقل: ويف مقا

 جقاًزا.

(. كآمـ، وأصؾف: َأأَمـ، وإيؿاٌن وأصؾف إئؿاٌن، وُأَوْيِدم، وأصؾف: ُأَأْيِدمٌ إطاللفا وجقًبا قال: )

ـٌ كؾؿة ثالثقة  ـَ هذا أفعؾ مـ إْمـ كؾؿة أْم هـا العؾة يف الؼؾب باجتؿاع هؿزتقـ يف كؾؿة، فآم

لػ، وطقـُفا مقؿ، وُٓمفا كقن. يعـل مثؾ خرَج فاؤها خاء، هات أْفَعؾ مـ فاؤها هؿزة لقست أ
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خَرَج سـؼقل: أْخَرَج، الفؿزة يف أْخَرَج كؼقل: هؿزة أْفَعؾ يعـل الفؿزة الزائدة يف وزن يف بـاء 

 أْفَعَؾ، والفاء يف أْخَرَج هل فاء الؽؾؿة.

( هات أْفَعَؾ مـ أْمـ، سقؽقن الؼ ـٍ ـَ مثؾ أْخَرَج، اجتؿعت هؿزتان كليت إلك كؾؿة )أْم قاس َأْأَم

إولك متحركة والثاكقة ساكـة. فنذا اجتؿعت هؿزتان وجب التخؾص مـ الثاكقة إٓ يف 

 مقاضع قؾقؾة.

وكقػ ُيتخؾص مـ اجتؿاع الفؿزتقـ القاقعتقـ يف كؾؿة؟ ُيؼال: إذا كاكت الثاكقة ساكـة، فُتؼؾب 

ا كاكت الفؿزة الثاكقة متحركة كال الفؿزتقـ متحركة إلك حرف طؾة مـاسٍب لحركة ما قبؾف، وإذ

فتؼؾب الثاكقة واًوا ُمطؾًؼا، فَلْأَمـ الفؿزة إولك مػتقحة والثاكقة ساكـة، كؼؾب الثاكقة الساكـة 

ـَ محؿٌد باهلل، وٓ يجقز  ـْ آَم ألًػا، ٕن إلػ هق الؿـاسب لؾػتحة، فـؼقل يف أْفَعؾ مـ إَم

 الذي أصاب الؽؾؿة إطالٌل بالؼؾب، ُقؾبت الفؿزة ألًِػا، وهذا إطالٌل واجب. َأْأَمـ محؿٌد باهلل،

: إْفَعال، أخرج ُيخرج إخراج، وأكرَم ُيؽِرم إكَرام. ًٓ  والؿصدر مـ أْفَعَؾ ُيػعؾ إْفعا

ـُ ستؼقل: إْفَعال هذا إصؾ البـاء، إْفَعال الفؿزة هؿزة البـاء يعـل  ـَ يمم الؿصدر مـ آم

يف البـاء، والػاء الحرف إصؾل إول يف َأْمـ هؿزة، فؿصدر آمـ يممـ يف  الفؿزة الزائدة

إصؾ إئؿان، هذا إصؾ الؿجفقل، التؼت هؿزتان: إولك: مؽسقرة. والثاكقة: ساكـة، 

فقجب قؾب الساكـة ياًء لُتـاسب الؽسرة قبؾفا فقؼقلقن: إِْيَؿان، كؾؿة أصاهبا إطالٌل بالؼؾب 

 ُقؾبت الفؿزة ياًء.

قال: وُأَوْيِدم، تصغقر آدم، آدم حروففا إصؾقة إُْدم يؼقلقن وجف .... ُأْدٌم هذه الؽؾؿة فاؤها 

 حرف إصؾل إول هؿزة.

ُخْذ أْفَعؾ مـ إُدم أْفَعؾ مـ ُأْدمِـ ستؼقل: َأْأَدم هذا إصؾ التؼت هؿزتان الثاكقة ساكـة، 

ألًػا، فـؼقل: آَدم، وهذا الذي قالتف العرب،  وإولك مػتقحة، فقجب أن كؼؾب الثاكقة الساكـة
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إذًا وزن آدم أْفَعؾ مـ إُْدم. تؼقل: كقػ آدم هذا فاؤه صارت ألػ؟ كؼقل: ٓ، هذه هؿزة 

 اكؼؾبت ألًػا.

 آدم َفاطؾ يف ألػ هـا يف الؾػظ، وإٓ ففل يف القزن أْفَعؾ.

لحرف الثاين هق فاء الؽؾؿة طرفـا يف التصغقر أن الحرف إول يؽقن مضؿقًما فـؼقل: ُأ وا

وهق الفؿزة يف ُأْدم، فـؼقل: ُأَأيِدم، الفؿزة إولك هل هؿزة أْفَعؾ الزائدة. والفؿزة الثاكقة: هل 

فاء الؽؾؿة الحرف إصؾل إول، ُأَأ والقاء الساكـة ُأَأْي هذه ياء التصغقر التل تدخؾ يف ُفَعْقؾ 

 و ُفَعْقِعْؾ و ُفَعْقِعْقؾ.

لدال طقـ الؽؾؿة، والؿقؿ ٓم الؽؾؿة، فالذي حدث يف ُأَأْيِدم اجتؿاع هؿزتقـ ُأَأْيِدم ا

 متحركتقـ تـؼؾب الثاكقة واًوا فقؼقلقن: ُأويدم.

كذلؽ لق أردت أن تجؿع آدم طؾك أَفاِطؾ يعـل جؿع تؽسقر طؾك مـتفك صقغ الجؿقع، أَفاِطؾ 

الحرف إصؾل إول، فاجتؿع هؿزتان ستؼقل: َآَآِدم إولك هؿزة أفاطؾ، والثاكقة الػاء يعـل 

 متحركتان فؼؾبت الثاكقة واًوا فؼالت العرب: أوادم. هذا كؾف مـ الؼؾب القاجب.

 ( يعـل ُتؼؾب الفؿزة إلك حرف طؾة جقاًزا.وُتؼؾُب جقاًزاثؿ قال الُؿَصـِّػ: )

، قؾب الفؿز ـٌ ، ومقم ـٌ ة جقاًزا إذا وُتؼؾُب جقاًزا يف مقاضع كػلٌس وفاٌس وذئٌب وذيٌب، وممم

سؽـت بعَد حرٍف صحقح غقر الفؿزة، الفؿزة إذا سؽـت وقبؾفا حرف صحقح غقر الفؿزة 

 فػقفا لغتان مشفقرتان طـد العرب التحؼقؼ والتخػقػ.

 فقؼقلقن مثاًل يف كلٍس كلٌس وكاٌس، فالتحؼقؼ لغة التؿقؿققـ، والتخػقػ لغة الحجازيقـ.

قالقا يف مممـ، وُسئٍؾ مقمِـ وُسقل. ففذه لغتان فصقحتان وقالقا يف ِذئٍب وبِئٍر، ِذيب وبِقر، و

معروفتان طـد العرب حتك ققؾ إن الؼرآن الؽريؿ كزل بؾغة ُقريش إٓ يف الفؿز، فلكثر 

الؼراءات جاءت بالتحؼقؼ والتخػقػ مقجقد يف الؼراءات. هذا ما يتعؾؼ بنطالل الفؿزة بؼؾبفا 

 إلك حرف ِطؾة.
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قؾب حروف العؾة إلك هؿزة، ويف ذلؽ يؼقل الُؿَصـِّػ:  طؽس ذلؽالعؽس: أن كلخذ 

وإلػ والقاء والقاو ُتؼؾُب هؿزًة، كسؿاٌء أصؾفا سؿاٌو، وقائٌؿ أصؾفا قاِوٌم، وصحائػ )

 ( باجتؿاع الساكـقـ.أصؾف: صحايػ، ورسائؾ: أصؾف بللػقـ

ْسُؿق. ققاسف َسَؿاٌو، فسؿاٌء هذه ملخقذة مـ الػعؾ سؿا يسؿق، سؿاٌء طؾك وزن َفَعاٌل مـ َسَؿا يَ 

فت حروف العؾة بعد ألػ زائدة ُقؾبت هؿزة، فؼؾبقا القاو  والؼاطدة اإلطاللقة تؼقل: إذا تطر 

 هؿزة فؼالقا: َسؿاٌء قؾب واجب.

فت القاء بعد ألػ زائدة فُؼؾبت هؿزة بـاٌء.  كلخذ فَِعال مـ بـك يبـل، بـاٌي تطر 

القاو هؿزة كساٌء.. وهؽذا قاطدة مضطردة. كؾؿا وفَِعال مـ كسا يْؽُسق كساٌو، ثؿ ُقؾبت 

فت حروف العؾة بعد ألػ زائدة ُتؼؾب هؿزة.  تطر 

( كذلؽ اسؿ الػاطؾ مـ الثالثل الؿعتؾ العقـ، مثؾ َقاَم قاَل وصاَم وباَع. إذا وَقائِؿْ : )$قال 

العقـ واو، أخذت مـف اسؿ الػاطؾ ستؼؾب حرف العؾة إلك هؿزة، فاسؿ الػاطؾ مـ َقاَم يؼقُم 

ققاُسُف َقاِوٌم ثؿ قؾبت العرب القاو هؿزة قائٌؿ، ومـ َباَع يبقع العقـ ياء ققاُسُف بايٌِع، ولؽـ 

العرب قالت: بائٌِع. وهاَم َيِفْقُؿ العقـ ياء فؼقاس اسؿ الػاطؾ َهايٌؿ، ولؽـ العرب تؼقل: 

 َهائٌِؿ.. وهؽذا.

الُؿعتؾ العقـ يؽقن بنطالل حروف العؾة،  فالؼاطدة اإلطاللقة تؼقل: اسُؿ الػاطؾ مـ الثالثل

 أو بنطالل العقـ إلك هؿزة.

( صحائػ جؿع: صحقػة طؾك وزن َفِعْقَؾة، الحروف وكصحائػ وأصؾف صحايِػقال: )

 إصؾقة الصاد والحاء والػاء، والقاء يف صحقػة حرف مد زائد.

 هؿزة، فؽان الؼقاس أن كجؿع ققاُس الجؿع أن ُيؼال: صحايِػ ٕن الؿقجقد يف الؿػرد َياء ٓ

تـتؼؾ يف الجؿع فُقؼال يف صحقػة: )َصَحايػ( لؽـ الؼاطدة أن حرف العؾة بعد ألػ َفعائِؾ 

ُتؼؾُب هؿزة فُقؼال: َصحائػ ٓ صحايػ، وسػقـة وسػائـ، وكبقرة وكبائر. وهؽذا سقاٌء كان 
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َطجاِوز، ولؽـ  حرف العؾة ياًء كصحقػٍة وصحائػ، أو كان واًوا كعجقز، والجؿع يف الؼقاس

 العرب قالت: )َطجائز( باإلطالل.

فؽان الؼقاس أن يؽقن بللػقـ ألػ َفعائِؾ، ثؿ بعدها ألػ « رسالة»أو كان حرف العؾة ألِػ كـ

لؽـ العرب قؾبقا إلػ هؿزة فؼالقا: )َرسائؾ( وهؽذا. إًذا فحروف العؾة اكؼؾبت  رسالة

 ؿزة.هؿزًة يف هذه الؿقاضع فـؼقل: اطتؾ ت بؼؾبفا ه

اكتفقـا أن مـ الفؿزة، سقاٌء قؾب الفؿزة لحرف طؾة، أو قؾب حرف العؾة إلك هؿزة، اكتفقـا 

 مـ الفؿزة.

 بؼل أن حروف العؾة، اكؼالهبا إلك بعضفا.

 (.وإلػ ُتؼؾُب ياًء: كؿصباٍح ومصابقح، وغزاٍل وُغزيِّؾقال الُؿَصـِّػ: )

ه ألػ، كجؿعف جؿع تؽسقر قالقا: مصابقح إلػ ُتؼؾب ياًء كؿصباح هذا خؿاسل قبؾ آخر

طؾك وزن َمَػاِطقؾ. كان الؼقاس أن ُيؼال: )َمَصا ثؿ باء مؽسقرة، ٕن الباء هل طقـ الؽؾؿة مـ 

َصَبَح ُصْبح ثؿ ألػ مِْصَباح َمَػاِع طقـ مؽسقرة ثؿ إلػ ألػ مصباح. لؽـ الذي حدث أن 

لػ يجب أن تؽقن ساكـة وما قبؾفا يؽقن إلػ هـا وقعت بعَد كسرة، فُؼؾبت ياًء، ٕن إ

ركاها ُكصغرها طؾك ُفَعْقِعْؾ ٕكف  مػتقًحا. فؼالت العرب: )َمَصابِْقح( وكذلؽ يف َغزال إذا صغ 

 ثؿ كليت بقاء التصغقر وياء 
ْ
ُرباطل. صغر غزال طؾك ُفَعْقِعْؾ سـليت بالغقـ َفاًء وبالزاي طقـًا، ُفَعل

تصغقر تليت إلػ فإلػ هـا وقعت بعد ياء التصغقر، وياء التصغقر ساء ساكـة، بعد ياء ال

التصغقر ياٌء ساكـة، والقاء الساكـة لفا حؽؿ الؽسر، كؿا أن إلػ ٓ ُتسبؼ بسؽقن، والذي 

حدث قؾبـا إلػ ياًء، ٕن القاء الساكـة يف حؽؿ الؽسرة، فؾؿا قؾبـا إلػ ياًء، وقبؾفا ياء 

ان مـ جـٍس واحد إولك: ساكـة، فُلدغؿت يف بعضفؿا، التصغقر الساكـة، اجتؿعت ياء

 ثؿ ألػ ثؿ 
ْ
ْيٌؾ مثؾ ذلؽ كتاب، لق صغرتف طؾك ُفَعْقِعْؾ لؼؾت: ُكتقٌِّب، إصؾ ُكَتل فؼقؾ: ُغزِّ
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باء، لؽـ إلػ وقعت بعد القاء الساكـة فُؼؾبت إلػ إلك ياء، ثؿ ُأدغؿت القاء يف القاء، 

 فؼقؾ: ُكتقٌِّب.

(. إطالل إلػ بؼؾبفا وإلػ ُتؼؾُب واًواك َبايع وبقيع وشاطٌر وُشقيعرٌ َصـِّػ: )ثؿ قال الؿُ 

واًوا مثؾ: َباَيَع، هذا فِعؾ ماضل ابـف لؾؿجفقل البـاء لؾؿجفقل ٓبد يؽقن بضؿ إول كضؿ 

الباء فتؼع إلػ حقـئٍذ بعد حرٍف مضؿقم، وإلػ ٓ تؼبؾ قبؾفا إٓ الػتحة، كؼؾب إلػ 

 لتـاسب الضؿة، فـؼقل: )ُبْقيَِع( ُأطؾت إلػ بؼؾبفا واًوا. إلك واو

وكذلؽ يف )َشاِطر( سـصغره طؾك ُفَعْقِعْؾ؛ ٕكف ُرباطل، فـضؿ الشقـ، ُف فتؼع ألػ شاطر بعد 

الضؿ، فتـؼؾب إلك واو لُتـاسب الضؿة ُشَقْيِعر. كؿا رأيتؿ أغؾب الؼقاطد مؽرورة متشاهبة، 

لتـاسب، تليت بعد قؾقؾ ُربؿا القاو الساكـة تؼع بعد كسرة  وقعت إلػ بعد ضؿة فتـؼؾب

 فتؼؾب ياء.. وهؽذا.

قبةثؿ قال الُؿَصـِّػ: )  (.والقاُء ُتؼؾُب واًوا كُؿقِق ٌ مـ القؼقـ، وُصقبك مـ الطِّ

ـٌ طؾك وزن َفِعقؾ يؼقـ فاؤه ياء، والعقـ َقاف والقاء زائدة،  ـ هذا مـ القؼقـ، القؼقـ يؼق
ُمققِ

.والالم كق ـٌ  ن يؼق

 هات أْفَعؾ مـ القؼقـ أْيَؼـ طؾك الؼقاس ما يف إشؽال.

ـَ هذا رباطل، ودرسـا يف حرف الؿضارطة أكف يؽقن مػتقًحا يف الثالثل  الؿضارع مـ أْيَؼ

ـَ سـضؿ الحرف إول فـؼقل:  والخؿاسل والسداسل، وُيضؿ يف الرباطل، فـليت بؿضارع أيؼ

لساكـة بعد ضؿة، فالذي حدث قؾبقا القاء واًوا لؾؿـاسبة ُيْقِؼـ، هذا الؼقاس، فققعت القاء ا

يققِـ واضع أن العؾة صقتقة هـا، العؾة يف كؾ ذلؽ صقتقة لدفع الثؼؾ، إما صقتقة لدفع الثؼؾ، 

 أو ٓجتؿاع ساكـقـ.

وكذلؽ ُأْوقِـ، وُتْققِـ وكققِـ. ثؿ كليت باسؿ الػاطؾ مـ أْفَعَؾ ُيػِعؾ ففق ُمْػِعؾ، اسؿ الػاطؾ مـ 

ـُ مققِـ أصؾف ُمْػ الػاء يف القؼقـ ياء، إًذا فإصؾ مقيؼـ، فؼؾبت القاء الساكـة واًوا  أيؼـ يقق
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لتـاسب الضؿة فؼالت العرب: ُمققِـ، وكذلؽ ُصقبك هذه ملخقذة مـ الطقبة صاَب يطقُب 

مـ الطقبة أن صِقبًة، صِْقَبة يعـل أن الػاء صاء والعقـ ياء صِقبة، فؾفذا الؼقاس أن ُيؼال يف ُفْعاًل 

 ُيؼال: ُصْقَب، فققعت القاء الساكـة بعد ضؿة فؼؾبت واًوا لؾؿـاسبة فؼالت العرب: ُصْقبك.

 (. قؾب القاو ياًء كثقر.والقاو ُتؼؾب ياءً ثؿ قال الُؿَصـِّػ: )

كرضل مـ الرضقان، والداطل مـ دطا يدطق، ومقزاٌن مـ أمثؾة ذلؽ ما ذكره الُؿَصـِّػ فؼال: )

 (.ؾفقان، ومؾفقات مـ لف يؾفقمـ القزن، وم

 هذا مـ الرضقان ِرْضَقان إلػ والـقن زائدتان.
َ
 ققلفؿ: رضل

 وأما الػاء يف ِرضقان الػاء راء، والعقـ ضاد، والالم واو ِرْضَقان.

 
َ
ضقان طؾك َفِعؾ كان الؼقاس أن ُيؼال: َرِضَق، لؽـ العرب قالت: َرِضل الػعؾ الؿاضل مـ الرِّ

فت بعد كسر ُتؼؾب ياًء أي واو فؼؾبت القاو ياًء  لؾؼاطدة اإلطاللقة التل تؼقل: القاو إذا تطر 

، وكذلؽ مثؾ الداطل، الداطل مـ دطا يدطق، فالالم 
َ
متطرفة بعد كسر ُتؼؾب ياًء مثؾ: َرِضل

اِطْق الػاِطؾ مـ دطا يدطق، لؽـ القاو  واو، فؽان ققاس اسؿ الػاطؾ مـ دطا يدطْق أن ُيؼال الد 

فت ب  عد كسر فُلطؾت بؼؾبفا ياًء فؼقؾ: الداطل.تطر 

( يعـل كؾؿة مقزان، هذه ملخقذة مـ القزن مـ وَزَن، وَزَن، فاء الؽؾؿة ومثؾ مقزان: )$قال 

 يف َوَزَن واو.

كلخُذ مِْػَعال مـ القزن اسؿ آلة القزن، مِْػَعال الؿقؿ هذه زائدة يف بـاء مِْػَعال والحرف الثاين 

فؽان الؼقاس يف أخذ مِْػَعال مـ القزن أن ُيؼال: مِْقَزان، إٓ أن القاو هـا مِْػ هذه فاء الؽؾؿة، 

 وقعت ساكـة بعد كسر فُؼؾبت ياًء، فؼقؾ: مقزان.

وكذلؽ كؾؿة وْقٌت فاء الؽؾؿة واو، ُخْذ مِْػَعال مـ القَقت كان الؼقاس أن ُيؼال: مِْقَقات، 

 سؽـت بعد كسر.ولؽـ العرب قالت: مِْقَؼات، قؾبت القاو ياًء ٕهنا 
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( َمْؾَفك هذه َمْػَعؾ مـ لفا يؾُفْق، فالالم يف لفك يؾفق واو، فؽان وَمْؾفقان ومؾفقاٌت قال: )

الؼقاس طـدما ُتثـل أو تجؿع أن ُتعقد إلػ إلك أصؾفا فتؼقل: َمؾفَقان أو مؾفقات، إٓ أن 

ٕلػ إلك أصؾف يف طصا العرب ٓ ُتعقد إلػ إلك أصؾفا إٓ يف الثالثل، فػل الثالثل ُتعقد ا

تؼقل: طصقات، لؽـ إلػ إذا لؿ تؼع ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة، فنهنا تؼؾبفا ياًء، 

فتؼقل يف مرمك مرمقات، وهذا أصؾفا ياء، لؽـ يف مْؾَفك تؼقل أيًضا مؾفقات، ٕن إلػ 

 رابعة، ففذا أيًضا مـ مقاضع إطالل القاو ياًء.

والقاو ُيؼؾبان ألًػا كؼام وباَع مـ يؼقم ويبقع، ومؾفًك ومسعًك مـ لفك  والقاءثؿ قال أخقًرا: )

(. فالقاء والقاو كالهؿا ُيؼؾبان ألًػا يف قاطدٍة إطاللقٍة مشفقرة، وأمثؾتفا يؾفق ويسعك سعًقا

كثقرٌة جًدا يف الؾغة، وذكركاها مـ قبؾ تؼقل إذا تحركت القاو والقاء، واكػتح ما قبؾفؿا فنهنؿا 

ن ألًػا، إذا تحركتا يعـل بلي حركة فتحة ضؿة كسرة، إذا تحركتا واكػتح ما قبؾفؿا يجب ُيؼؾبا

أن يؽقن الذي قبؾف مػتقًحا ٓ مؽسقًرا وٓ مضؿقًما، فنهنؿا ُيؼؾبان ألًػا مـ تطبقؼات هذه 

َقَقَم الؼاطدة وتطبقؼاهتا كثقرة جًدا مثؾ: قاَم هذه مـ َيُؼْقم فالعقـ واو، فؽان الؼقاس أن ُيؼال: 

إٓ أن العرب قؾبت القاو ألًػا لتحركفا بعد فتح، وكذلؽ يف صاَم يصقُم إصؾ َصَقَم، ويف 

َقاَل َيُؼقُل إصؾ َقَقَل، وكذلؽ يف َباَع إصؾ ياء لؼقلفؿ: يبقُع إًذا فؽان إصؾ َباَيَع إٓ أن 

كلن إصؾ أن إلػ  العرب قالت: َباَع فؼؾبت القاء ألًػا لتحركفا بعد فتح، وكذلؽ يف هاَب 

ياء، والدلقؾ هاَب يفاُب فاكؽشػ إصؾ، هذا الؿصدر هاب يفاُب هقبًة، جاء إصؾ، ثؿ 

 ُقؾبت القاء ألًػا لتحركفا واكػتاح ما قبؾفا.

وخاَف كذلؽ أصؾ إلػ يف خاَف واو، لؼقلفؿ: َخْقف خاَف يخاف ما اكؽشػ، لؽـ 

 ألًػا.َخْقف بقـ أن إصؾ واو، ثؿ اكؼؾبت القاو 
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ـْ تطبقؼاهتا: )َمْؾفك ومسعك( اسؿ الؿؽان واسؿ الزمان مـ الثالثل الـاقص، فَؿْؾَفك 
كذلؽ مِ

مـ َلَفك َيْؾُفْق، فؽان إصؾ أن ُيؼال: مْؾَفُقن، لؽـ القاو تحركت بعد فتح فُؼؾبت ألًػا فؼقؾ: 

، ثؿ ُقؾبت القا
ٌ
 ء ألًػا لؾؼاطدة.َمْؾفك. وكذلؽ يف مسعك مـ سعك يسعك سعًقا فإصؾ َمْسعل

، كعؿ.
ٌ
 وَمْػَعؾ مـ رمك يرمل َمْرَمك، وإصؾ مرمل

، ثؿ ُقؾبت اياء ألًػا فصارت 
ٌ
وُمستشػك ُمستػعؾ مـ استشػك يستشػل كان إصؾ ُمْستشػل

 ُمْستشػك وهؽذا، كؾ هذه تطبقؼات لفذه الؼاطدة.

 طا.وكذلؽ يف َدَطا إصؾ دَطَق لؼقلفؿ: يْدُطق ثؿ ُقؾبت القاو ألٍػا دَ 

 وكذلؽ يف َهَدى إصؾ َهَدَي، ثؿ ُقؾبت القاء ألًػا بؼقلفؿ: َيفِدي.. وهؽذا.

 فتطبقؼات هذه الؼاطدة كثقرٌة جًدا.

وكذلؽ يف كؾؿة )َباٌب( إلػ أصؾفا القاو لؼقلف يف جؿع التؽسقر أبقاب، إًذا إصؾ َبَقٌب، 

 ثؿ ُقؾبت القاو ألًػا.

 ْقر ثؿ ُقؾبت القاو ألًِػا.وكذلؽ َكار إصؾ َكَقٌر لؼقلفؿ: كَ 

وكذلؽ َكاب أصؾ إلػ ياء لؼقلفؿ يف التؽسقر: أْكَقاب إًذا إصؾ َكَقٌب، ثؿ ُقؾبت القاء ألًِػا، 

وهؽذا. فتطبقؼاهتا كثقرٌة جًدا، وقد ذكركا يف الؿقزان الصريف قاطدًة لذلؽ تؼقل: إن إلػ يف 

و ياء متحركة، وشرحـا ذلؽ، فبفذا يـتفل الثالثل الؼابؾ لؾتصريػ مـؼؾبٌة طـ واو متحركة أ

 كالم الُؿَصـِّػ طؾك اإلطالل بالؼؾب، لــتؼؾ بعد ذلؽ إلك اإلطالل بالتسؽقـ.

هق تسؽقـ أحرف العؾة بـؼؾ حركتفا إلك الحرف اإلطالل بالتسؽقـ طرفف الُؿَصـِّػ فؼال: )

( إًذا كؼاَل أصؾف يْؼُقُل  الصحقح الساكـ قبؾفا، وقؾبفا إلك حرف طؾٍة ُيـاسب الحركة الؿـؼقلة

ـ أحرف العؾة؟  فاإلطالل بالتسؽقـ كؿا قال الُؿَصـِّػ: )هق تسؽقـ أحرف العؾة( كقػ ُكسؽِّ

قال: بـؼؾ حركتفا إلك الحرف الصحقح الساكـ قبؾفا، ثؿ قد يتبع ذلؽ الـؼؾ بحرف العؾة 

: َيُؼْقُم أو َيُؼْقُل إلك حرف طؾٍة آخر ُيـاسب هذه الحركة، وقد ٓ كحتاج إلك ذلؽ، مثال ذلؽ
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هذا مضارع َقاَل، فؽان الؼقاس فقف أن يؽقن مثؾ َكَتَب يؽتب فُقؼال: َقَقَل َيْؼُقُل، أما َقَقَل، 

فُلِطؾ بؼؾب القاو ألًػا، وأما َيْؼقُل فُلِطؾ بـؼؾ ضؿة حرف العؾة القاو  إلك الساكـ قبؾفا الؼاف 

 ال ٕن حركتف ُكؼؾت.َيْؼ وتسؽقـ حرف العؾة هق أصاًل سقسؽـ طؾك كؾ ح

 هـا سقبؼك حرف القاو كؿا هق دون الؼؾب ٕن القاو تـاسب الضؿة، فـؼقل: َيُؼقُل.

 وأما أْفَعؾ مـ َقاَم ففق يف الؼقاس أْقَقَم.

هـا ســؼؾ حركة القاو َسـُِعؾ القاو بـؼؾ حركتفا إلك الساكـ قبؾفا، كـؼؾ الػتحة مـ القاو إلك 

وقعت القاو الساكـة بعد فتحة كؼؾبفا حقـئٍذ إلك ألػ لؿـاسبة الػتحة الؼاف، فسـؼقل: َأَقْق، ثؿ 

فـؼقل: أَقاَم يعـل هـا أطؾؾـاها بالتسؽقـ، وأطؾؾـاها بالؼؾب، الؿضارع مـ أقاَم كان الؼقاس أن 

 يؼقل مثؾ أخرَج ُيخِرُج أْققَم ُيْؼِقَم، فؼالقا: أقام أطؾقها بالتسؽقـ والؼؾب.

سرة القاو إلك الؼاف، فصارت ُكِؼ. والقاو ُكِؼُق فققعت القاو بعد الؽسرة وُيْؼِقُم أيًضا ســؼؾ ك

فـؼؾب القاو إلك ياء، فصارت ُكِؼْقُؿ يعـل أن القاو هـا ُأطؾت بالتسؽقـ، ثؿ ُأطؾت بالؼؾب. 

 ففذا معـك اإلطالل بالتسؽقـ.

 ومـ مقاضعف:قال الُؿَصـِّػ: )

 (.ْؼُقُم، وُيؼقُؿ، أصؾف: ُيْؼِقمُ إول: الؿضارع الؿعتؾ العقـ. كقؼقم أصؾف: يَ 

شرحـا ذلؽ كبـل ُيؼقُؿ لؾؿجفقل كان إصؾ أن كؼقل مثؾ: ُيخِرُج وبـاؤه لؾؿجفقل ُيخَرُج. 

كذلؽ كان الؼقاس هـا ُيْؼِقُم وققاُسف لؾؿجفقل ُيْؼَقُم، فؼالقا يف الؿبـل لؾؿعؾقم: ُيؼقؿ، ويف 

إلك الؼاف، ثؿ كؼؾب القاو إلك ألػ لؿـاسبة الؿبـل لؾؿجفقل ُيْؼَقم كـؼؾ الػتحة مـ القاو 

الػتح فـؼقل: ُيَؼاُم ُأطؾت بالتسؽقـ والؼؾب، كذلؽ مثاًل لق ُقْؾـا يف َباَع، وَيبِْقُع، إصؾ َبَقُع َيْبقُِع 

َبَقَع ُأطؾت بالؼؾب َباَع. وَيْبقُِع كـؼؾ الؽسرة مـ القاء إلك الباء، فـؼقل: َيبِْقُع هؽذا قالت العرب 

 ا بـؼؾ الحركة فؼط.إطاللف
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ـِ َيبقع لؾؿجفقل كان الؼقاس يْبقُِع وُيبقُع، لؽـ ُيبَقُع كـؼؾ الحركة مـ القاء إلك الباء، ثؿ كؼؾب  اب

 القاء إلك الًػا لتـاسب الػتحة فـؼقل: ُيَباُع. وهؽذا.

( طـدكؿ َمْػعؾ هـا غقر وَمْػَعُؾ مـ الؿعتؾ العقـالؿقضع الثاين لإلطالل بالتسؽقـ قال: )

مشؽقلة يعـل كؾ الحركات أًيا كاكت حركاهتا َمْػعؾ أو ُمْػِعؾ أو ُمػَعؾ مـ الؿعتؾ العقـ، 

معتؾ العقـ يعـل مثؾ َقاَم أو صاَم أو كاَم، أو َقاَل فِعؾ معتؾ العقـ، كلخذ ُمْػَعؾ مـ قاَم اجعؾ 

لتسؽقـ ســؼؾ فتحة قاَم الذي هق َقَقَم طؾك َمْػَعؾ، فؽان الؼقاس أن ُيؼال: َمْؼَقم، َسـُِعؾف با

 القاو إلك الؼاف َمَؼا ثؿ كؼؾب القاو ألًػا لتـاسب الػتحة فـؼقل: َمؼاًما.

كلخذ ُمْػَعؾ، سـؼقل يف ُمْػَعؾ: ُمْؼَقم، سقحدث لفا كـؼؾ الػتحة إلك الؼاف، وكؼؾب القاو ألًػا 

الػتحة إلك الـقن وقؾب القاو فـؼقل: ُمَؼام أقام زيٌد ُمَؼاًما، َمْػعؾ مـ الـقر َمـَْقر، ثؿ ُكِعؾ بـؼؾ 

ألًػا فـؼقل: َمـَار، وكذلؽ َمـارة هل ممكث َمـار، أصؾ مـارة َمـَْقرة، ثؿ إن فتحة القاو ُكؼؾت 

 إلك الـقن، فُؼؾبت القاو ألًِػا، فصارت َمـَارة.

وإِْفَعال، واستػعال قال الُؿَصـِّػ يف الؿقضع الثالث مـ مقاضع اإلطالل بالتسؽقـ الثالث: )

دريـ معتؾل العقـ، كلقاَم إقامًة، أصؾف أْقَقَم إْقَقاًما، واستؼاَم استؼامًة، أصُؾُف: اْسَتْؼَقَم مص

 (.استؼقاًما

، أكرَم إكراًما، أخرج  ًٓ إْفَعال واستػعال هذا مصدر معتؾل العقـ، فنْفَعال هذا مصدر أْفَعَؾ إِْفَعا

ؼقاس كؿا طرفـا أن ُيؼال: أْقَقَم ُيْؼِقُم إخراًجا، فنذا أخذت أْفَعؾ مـ ُمعتؾ العقـ كَؼام، فال

 إِْقَقاًما.

أْقَقَم صارت َأَقاَم، وُيْؼِقُم صارت ُيِؼْقُؿ، وإْقَقام فتحة القاو إْقَقا ســؼؾفا لؾؼاف، ثؿ إن القاو 

ستؼؾب ألًػا، وبعدها ألػ إْفَعال القاو التل هل العقـ يف قاَم يؼقُم إْفَعال، العقـ القاو اكؼؾبت 

، وبعدها ألػ إْفَعال الذي حدث اجتؿع ساكـان الذي حدث حذفـا إلػ إولك إلك ألػ

ضت العرب طـ هذا الؿحذوف بتاء مربقصة يف آخر الؽؾؿة فؼالقا يف  ٓلتؼاء الساكـقـ، فعق 
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إطالل إْقَقام إقامة، أصؾ إِقامة إْقَقام، فتحة القاو ُكِؼؾت إلك الؼاف صار إَِقا، والقاو ُقؾَِبت ألػ 

ض طـ إِقَ  ا، فققعت بعدها ألػ إِْفَعال، فحذفت إولك الؾساكـقـ َفصارت إَِقام، ثؿ ِطق 

 الؿحذوف بتاء مربقصة فصارت إقِامة.

. ًٓ  وكذلؽ أْفَعؾ مـ َقال تؼقل: أَقاَل ُيؼقُؾ إِقالًة، وإصؾ أْقَقَل ُيْؼِقُل إْققا
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 الثامن الدرس

، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك رب العالؿقـ بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل

 آلف وأصحابف أجؿعقـ.

 أما بعد:

ف الُؿَصـِّػ اإلطالل  فؽـا قد تققػـا يف أثـاء الؽالم طـ اإلطالل واإلبدال، فبعد أن طر 

 واإلبدال بدا بالؽالم طؾك اإلطالل بالؼؾب، واكتفقـا مـ شرح كالمف.

 ـ.ثؿ اكتؼؾ إلك اإلطالل بالتسؽق

فف، وذكر أهؿ مقاضعف، فالؿقضع إول: ُمضارُع معتؾ العقـ.  وطر 

 والؿقضع الثاين: َمْػَعؾ، أو ُمْػِعؾ، أو ُمْػَعؾ مـ معتؾ العقـ.

والؿقضع الثالث: إْفَعال واْستِْػعال مـ معتؾ العقـ. وهذه الؿقاضع شرحـاها بؼل الؿقضع 

 الرابع.
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  :$قال المُصَنِّف 
ومػعقٌل مـ الثالثل الؿعتؾ العقـ، كَؿُؼقل، أصؾف: اإلطالل بالتسؽقـ: الؿقضع الرابع مـ 

 َمْؼُقوٌل، وَمبِْقٌع، أصؾف: َمْبُققٌع.

 

  قال الشارح وفقه اهلل:

الؿقضع الرابع: مػعقل معتؾ العقـ يعـل اسؿ الؿػعقل مـ معتؾ العقـ، اسؿ الؿػعقل كؿا 

َمْػُعقل كؼقلؽ: ُضِرَب ففق مضروب، درسـا صقاغتف مـ قبؾ يؽقن مـ الثالثل طؾك وزن 

وُشِرَب ففق مشروب. فنذا صقغ مـ معتؾ العقـ كَؼال أو َقام، أو َباع، أو َصام، أو كحق ذلؽ، 

 فقحدث فقف إطالل، فــظر إلك ققاسف واإلطالل الذي أصابف.

فُتعؾ  فاسؿ الؿػعقل مـ َقال يؽقن طؾك َمْػُعقل فؼقاسف َمْؼُقُول الضؿة هـا وقعت طؾك القاو،

بـؼؾفا فــؼؾ الضؿة مـ القاو إلك الساكـ قبؾفا وهق الؼاف، فتسؽـ القاو فُقؼال: َمُؼْق. فالقاو 

 التل هل َمْػُعق سؽـت، ٕن ضؿتفا ُكؼؾت إلك الساكـ قبؾفا، فقؼع بعدها واو َمْػعقل، مْػُعقل.

واطتاللف يف َقاَل َيُؼْقل  ُكعقد: اسؿ الؿػعقل مـ َقاَل َيُؼقُل سقؽقن اسؿ َمْػُعقل مـ معتؾ العقـ،

سقؽقن مـ حرف القاو، ٕن طقـ الػعؾ واو، فـصقغف ققاًسا طؾك َمْػُعقل فقؽقن َمْؼُقُول 

الؿقؿ مقؿ َمْػُعقل، والؼاف َمْؼ هذه فاء الؽؾؿة الحرف إصؾل إول، َمْؼُقول والقاو 

لقاو الثاكقة َمْؼُقُول هذه الؿضؿقمة هذه طقـ الؽؾؿة الحرف إصؾل الثاين القاو يف َيُؼْقل، وا

القاو الزائدة مـ َمْػُعقل، ثؿ الالم ٓم الؽؾؿة الحرف إصؾل الثالث، فاإلطالل الذي ُيصقبفا 

أن الضؿة التل طؾك القاو َمْؼُقو الضؿة ســؼؾفا إلك الؼاف، فستؽقن الؼاف مضؿقمة والقاو 

 ساكـتان:بعدها ساكـة َمْؼُقل، ثؿ يليت واو َمْػُعقل فتجتؿع واوان 

 القاو إولك: طقـ الؽؾؿة التل كؼؾـا ضؿتفا.
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والقاو الثاكقة: واو َمْػُعقل التؼك طـدكا ساكـان كتخؾص طؾك الؼقاس بحذف الساكـ إول 

ققؾ إول وققؾ : الثاين الؿفؿ كتخؾص مـ التؼاء الساكـقـ بالحذف، فتبؼك الؽؾؿة طؾك واو 

ُؼْقٌل( أصاهبا مـ إطالل بالتسؽقـ، وإطالٌل بالحذف، ساكـٍة واحدة فُقؼال: )َمُؼْقٌل( فـ )مَ 

خالص الـؼؾ تبع التسؽقـ، التسؽقـ يعـل أن كـؼؾ الحركة فقسؽـ الحرف هق تسؽقـ وكؼؾ، 

 أي تسؽقـ كؼؾ، فَؿُؼْقل فقفا إطالٓن: تسؽقـ، وحذف.

مـ َباَع َيبِْقع وكذلؽ اسؿ الؿػعقل مـ َباَع يبقع العقـ هـا ياء، فالؼقاس أن ُيؼال يف َمْػعْقل 

َمْبُقْقع الؿقؿ مقؿ َمْػُعقل، والباء فاء الؽؾؿة، والقاء طقـ الؽؾؿة، والقاو واو َمْػُعقل، يعـل القاو 

 التل ِزيدت يف َمْػُعقل.

 
ْ
ستعتؾ الؽؾؿة بالـؼؾ يعـل ســؼؾ ضؿة القاء ُيْقع إلك الباء، فتسؽـ القاء فتؽقن الؽؾؿة َمُبل

ؿة، وبعدها واو َمْػُعقل الساكـة فقجتؿع ساكـان، فقحذف فتسؽـ القاء التل طقـ الؽؾ

أحدهؿا، الذي ُحِذف ققؾ: القاو، وققؾ: القاء، لؽـ هذا مـ ُمرجحات أن الؿحذوف الثاين 

القاو، فحذفـا القاو فبؼقت القاء الساكـة فصارت الؽؾؿة َمُبْقٌع الؽؾؿة فقفا ثِؼؾ، َفُؼؾِبت الضؿة 

بِْقٌع، فاإلطالل الذي حدث يف الؽؾؿة إطالل بالتسؽقـ، وإطالل كسرًة لؿقافؼة القاء فؼقؾ: مَ 

 بالحذف، وكذلؽ بؼؾب الحركة لؿقافؼة القاء، وكذلؽ َمْػُعقل مـ كؾ معتؾ العقـ. 

 لق أخذت اسؿ َمْػُعقل مـ َصاَم َيُصْقُم فالؼقاس َمْصُقْوٌم، ثؿ تصقر َمُصْقم.

بعد اإلطالل َمِفْقٌب.. وهؽذا. ففذا هق اسؿ الؿػعقل مـ َهاَب َيِفقب َمْفققب، ثؿ تؽقن 

 اإلطالل بالتسؽقـ.

 لــتؼؾ إلك الـقع الثالث وهق إخقر مـ أكقاع اإلطالل: وهق اإلطالل بالحذف.
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 صرفقة. مـ أحُرف آوي مـ الؽؾؿة لعؾةٍ  اإلطالل بالحذف: هق حذف حرٍف 

، وُتؽِرُم، الؿبدوء بؿقؿ، كلكَرَم، ُيؽِرمُ  فِ ووصػِ ، حذف الفؿزة مـ مضارع أْفَعْؾ  :ومن مواضعه

 ، وُمؽِرٌم، وُمؽَرٌم.وأكِرُم، وُكؽِرمُ 

 : حذف فاء الؿثال القاوي مـ ُمضارطف وأمره، كققػ يؼػ قِػ.الثاين

 

  قال الشارح وفقه اهلل:

(. هـاك صرفقة مـ أحُرف آوي مـ الؽؾؿة لعؾةٍ  اإلطالل بالحذف: هق حذف حرٍف ققلف: )

عض العؾؾ الصرفقة تستقجب حذف حرف مـ حروف العؾة، كؿا ذكركا مـ قبؾ أن اجتؿاع ب

 الساكـقـ قد يقجب حذف حرف العؾة السابؼ، هذه ُتسؿك طؾة صرفقة.

، الؿبدوء بؿقؿ، كلكَرَم، ُيؽِرمُ  فِ ، ووصػِ حذف الفؿزة مـ مضارع أْفَعْؾ  :ومن مواضعهقال: )

 (.ٌم، وُمؽَرمٌ ، وُمؽرِ وُتؽِرُم، وأكِرُم، وُكؽِرمُ 

أْفَعؾ يعـل الثالثل الؿزيد هبؿزة يف أولف، فؾؿا ِزيدت هؿزة يف أولف صار ُرباطًقا، وققاس 

باطل كؿا يف َفْعَؾَؾ دحَرَج بعَثَر زلزَل أن ُيؼال يف ماضقف: فْعَؾَؾ. ويف ُمضارطف ُيَػْعؾُِؾ، ويف  الر 

ؿػعقل ُمَػْعَؾؾ كؿا تؼقل: دحرَج ُيدحِرُج اسؿ الػاطؾ مـ َفْعَؾَؾ ُيَػْعؾُِؾ ُمْػَعؾِْؾ، واسؿ ال

ُمَدْحِرٌج وُمدحَرج، وبعثر ُيبعثِر ُمَبْعثٌِر ومَبْعَثر.. وهؽذا. كان هذا الؼقاس يف الرباطل حتك يف 

ؾ ثالثل مزيد بالتضعقػ يبؼك طؾك هذا الؼقاس، تؼقل: طؾ ؿ ُيعؾُِّؿ ففق ُمعؾِّؿ وُمعؾ ؿ،  فع 

 بللػ تؼقل: خاصَؿ ُيخاِصُؿ مخاِصْؿ وُمخاصؿ. وكذلؽ َفاَطؾ الثالثل الؿزيد

أما الثالثل الؿزيد هبؿزة مثؾ: أكرَم أْدَخؾ أخَرَج، أْقَبؾ، فؿاضقف طؾك وزن أْفَعَؾ، تؼقل: أكَرَم 

وققاس مضارطف أن يؽقن طؾك ُيَػِعؾُؾ فـؼقل يف مضارع أكرم طؾك الؼقاس يمكِرم ُيدحِرُج 



  

 

171 

 
 شرح كتاب الصرف الصغير

بالتاء ُتمْكِرُم والؿبدوء بالـقن ُيمْكِرُم، والؿبدوء هبؿزة الؿتؽؾؿ  ُيمْكِرُم الؿبدوء بالقاء، والؿبدوء

 ُأؤكِرُم.

واسؿ الػاطؾ كان ققاسف أن ُيؼال فقف: ُمَػْعؾِؾ ُمدْحِرج، فـؼقل فقف مـ أكرَم ممْكِرم، واسؿ 

دوء الؿػعقل ُمَػْعَؾؾ ُمدْحَرج ُيؼال فقف: ممْكَرم إٓ أن الػاء مـ ُمضارع أكَرم، ومـ وصػف الؿب

بالؿقؿ يعـل اسؿ الػاطؾ اسؿ الؿػعقل يؽقن بحذف الفؿزة، فـؼقل يف ُمضارع أكَرَم ُيؽِرم ٓ 

يمْكِرم، كحذف الفؿزة ما كؼقل: يمْكِرم. وحذفـا الفؿزة فؼط يف مضارع أفعَؾ قالقا: ٕكف يف 

الؿضارع الؿبدوء هبؿزة الؿتؽؾؿ، كُلكرم يمدي إلك اجتؿاع هؿزتقـ، فصار هذا ثؼقاًل، 

فحذفقا الفؿزة الثاكقة تخؾ ًصا مـ هذا الثؼؾ فؼالقا: ُأْكِرُم، ثؿ حؿؾقا البؼقة طؾك هذا الؿضارع 

 الؿبدوء بالفؿزة، فؼالقا: ُكؽِرم وُيؽِرم وُتؽِرم.

 وقالقا يف اسؿ الؿػعقل: ُمْؽِرم ٓ ممكِرم، ويف اسؿ الؿػعقل ُمؽَرم ٓ ممكَرم، وهؽذا.

تؼقل: ُيمْخِرُج مثؾ ُيدحِرُج، وإكؿا تؼقل: ُيْخِرُج وُأخِرُج وكذلؽ لق قؾت مثاًل: أخرَج ما 

وُكخِرُج، اسؿ الػاطؾ ما تؼقل: ُممخرج مثؾ ُمدحِرج، تؼقل: ُمخِرج، وهؽذا. ففذا مقضع مـ 

 مقاضع الحذف، والؿحذوف فقف الفؿزة.

: حذف فاء الؿثال القاوي مـ الثاينالؿقضع الثاين مـ مقاضع اإلطالل بالحذف: قال: )

 (. حذف فاء الؿراد بالػاء الحرف إصؾل إول.ْػ قِ  ُػ ؼِ يَ  َػ ُمضارطف وأمره، كققَ 

( يعـل أن فاءه واو مثؾ: وقَػ وَزَن وِرَث القاوي(. الػعؾ الذي اطتؾ فاؤه. )الؿثالالؿراد بـ)

وَطَد، هذا مثال واوي، الؼاطدة اإلطاللقة هـا: أن فاءه ُتحَذف يف الؿضارع وإمر، فؿضارع 

َيِؼُػ، وكان مضارطف يف الؼقاس أن يؽقن مثؾ جؾَس يجؾُِس اجؾس، كزَل يـِزُل اْكِزل  وقَػ 

فُقؼال: وَقَػ يْققُِػ اوقِػ، ولؽـ العرب حذفقا فاء الؿثال القاوي يف الؿضارع فال يؼقلقن: 

 َيِؼػ، ومـ إمر ٓ يؼقلقن اْوقِػ يؼقلقن: قِْػ، والتعؾقؾ يف ذلؽ: قالقا أن القاو هـا وقعت

بقـ طدوتقفا، الػتحة والؽسرة، ففل يف الؼقاس َيْققِػ، فققعت ساكـًة ضعقػة بقـ الػتحة 
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قبؾفا، والؽسرة بعدها، فُحِذفت فؼقؾ: َيِؼػ، وكذلؽ وطَد ققاُسُف أن ُيؼال: وَطَد َيقِطُد اْوِطد، 

ِزْن، وِرُث لؽـ حذفقا القاو مـ الؿضارع وإمر فؼالقا: وَطَد يِعُد ِطْد، وكذلؽ وَزَن يِزُن و

 يِرُث وِرْث. وهؽذا. ففذا ما يتعؾؼ باإلطالل بالحذف.

فنن قؾَت: هؾ مـ هذا الحذف: )وَفك َيِػل ِف بالعفد( فالجقاب: كعؿ، ٕن )وَفك( مثاٌل واوي 

 فػل الؿضارع سـحذف فاؤه القاو، فـؼقل: َيِػل وكان ققاسف َيْقفِل.

 ص يؽقن بحذف حرف العؾة مـ آخره، أْوف.ويف إمر: كان الؼقاس أْوِف إٓ أن أمر الـاق

ًٓ كؿا ذكركا هـا، فذهبت الحاجة إلك هؿزة القصؾ، هؿزة القصؾ ما  ثؿ ُحِذف الػاء إطال

ُجؾبت إٓ لؾساكـ، فبؼل َفَعَؾ إمر ِف بالعفد، فػل حذفـا الػاء قبؾف، ٕكف مثال واوي، 

 وحذفـا ٓمف ٕن إمر ُيبـك طؾك حذف حرف العؾة.

 ا يتعؾؼ باإلطالل بالؼؾب، وبالتسؽقـ، وبالحذف.ففذا م

لــتؼؾ بعد ذلؽ إلك اإلبدال: كؿا ذكر الُؿَصـِّػ يف التعريػ الؿشفقر طـف أكف قؾب حرٍف إلك 

 حرٍف آخر.

أما قْؾُب أحرف آوي، ففذه سبؼت يف اإلطالل واكتفقـا مـفا، إًذا فالؽالم هـا سقؽقن طـ قْؾب 

 بؼقة الحروف غقر أحُرف آوي.
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  :$قال المُصَنِّف 
اْفَتَعؾ إذا كان ياء أو واًوا إلك تاء، ثؿ ُتدغؿ يف تاء اْفَتَعؾ: كات عد، أصؾف: تاء اإلبدال: ومـف قؾب 

 اْوَتعد.

 

  قال الشارح وفقه اهلل:

هذا القزن افتعؾ يؼع فقف ثالثة إبدآت، هذا أحدها، وسقليت الثاين والثالث، ففذا اإلبدال، يف 

اْفَتعَؾ يؽقن لػائف يعـل لؾحرف إصؾل إول بلن كؼؾب الػاء إلك تاء، إذا قؾبـا الػاء إلك تاء، 

الذي بعده يف هذا البـاء اْفَتَعَؾ بعده تاء، الؼؾب هـا واضح أكف لؾؿـاسبة، متك كؼؾب فاء اْفَتَعَؾ 

ن إلك تاء، فنذا ُقؾب إلك تاء إلك تاء؟ يؼقل: إذا كاكت فاؤه ياًء أو واًوا، فنن القاو والقاء ُيؼؾبا

ساكـة وبعدها تاء حدث بقـفؿا إدغام مثؾ اْفَتَعَؾ مـ الػعؾ وَطَد لق قؾت: )وطد محؿٌد زيًدا( 

هات اْفَتَعَؾ مـ وطَد كان يف الؼقاس أن ُيؼال: ُأْوَتعَد، ثؿ كؼؾب القاو إلك تاء، ثؿ تـدغؿ يف التاء 

 التالقة فُقؼال: ات عد  فالٌن مع فالن.

كذلؽ )اْفَتَعَؾ( مـ وَصَؾ كان الؼقاس أن ُيؼال: إِْوَتَصؾ، فافتعؾ هـا وقعت واًوا، فحؽؿفا أن 

 ُتؼؾب تاًء وُتدغؿ يف التاء التالقة فُقؼال: بدل أْوَتؾ ات َصؾ، وهؽذا.

لك صاء اإلبدال الثاين وهق أيًضا يؼع يف اْفَتَعَؾ قال: وقْؾب تاء اْفَتَعَؾ إذا كان فاؤه حرًفا ُمطبًؼا إ

كاصطؾح أصؾف اصتؾَح أيًضا اْفَتَعَؾ إبدال آخر يف اْفَتَعَؾ، لؽـ اإلبدال هـا ٓ ُيصقب الػاء، 

وإكؿا ُيصقب التاء، التاء هذه ُتؼؾب إلك صاء، متك تؼؾب الػاء إلك صاء؟ إذا كان الػاء قبؾف يعـل 

ل الصاد، الحرف إصؾل إول حرًفا ُمطبًؼا حرف إصباق، حروف اإلصباق أربعة، وه

ؾح.  والضاد، والطاء، والضاء، ُتسؿك حروف اإلصبال، مثؾ: اْفَتَعَؾ مـ الص 

كلخذ اْفَتَعَؾ مـ صؾَح، سـؼقلؽ اصتؾح، اإلبدال هـا كؼقل: ُكبدل التاء إلك صاء، ٕن فاء 

 الؽؾؿة صاد حرف ُمطبؼ، فـؼقل: اصطؾح واضح أهنا سبب الؿـاسبة.
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 الؼقاس: اصترب، ثؿ كؼؾب التاء صاًء فـؼقل: اْصَطَبر.( مـ صرب سـؼقل يف اْفَتَعَل هات )

( مـ الضرب مـ ضرَب َتَرَب اضرتب، هذا الؼقاس، لؽـ العرب أبدلت التاء اْفَتَعَل هات )

إلك صاء، فؼالت: اْضطرب، ُيؼال: اضطرب الؼقم إذا ضرب بعضفؿ بعًضا، واضطرب إمر 

 إذا دخؾ بعضف بعًضا، وضرب بعضف بعًضا.

، اْفَتَعَل ثالث: وهق أيًضا يف هذا البـاء بـاء )اإلبدال ال ًٓ ( قال: وقؾب تاء )اْفَتَعَؾ( إذا كان فاؤه دا

، أو زاًيا، إلك دال، كازدان أصؾف استان. ًٓ  أو ذا

، أو  ًٓ ًٓ أو أختفا، ذا أيًضا اْفَتَعَؾ ُتؼؾب تاؤه إلك دال إذا كان الػاء الحرف إصؾل إول دا

، أو زاًيا، فنن التاء حقـئٍذ ستؼؾب إلك دال  بـت طؿتفا زاًيا. فنذا ًٓ ، أو ذا ًٓ كاكت الػاء دا

ـُ الؼقاس فقف أن ُيؼال: استزان، ثؿ  والسبب أيًضا الؿـاسبة، مثؾ: اْفَتَعَؾ مـ الزيـة مـ َزاَن يزي

ًٓ ٕن فاء الؽؾؿة زاي، فُقؼال: ازدان.  كؼؾب التاء دا

ـُ كان الؼقاس أن ُيؼال: إدتان، ثؿ كؼؾب التاء إلك دال، فتؽقن دال  هات )اْفَتَعَؾ( مـ داَن يدي

ان.   مػتقحة وقبؾفا دال ساكـة فاء فقدغؿان يف بعضفؿا فُقؼال: إد 

هات )اْفَتَعَؾ( مـ َذَكَر سُقؼال: إْذَتَؽر، ثؿ كؼؾب التاء إلك َدال، فُقؼال: إْذَدكَر محؿٌد، وهـا جاء 

، لقحدث اإلدغام فُقؼال: أ ًٓ يًضا وجٌف آخر يف السؿاع، وهق أن ُتؼؾب الذال التل هل الػاء دا

كر. وهذه كؾؿة قرآكقة.  اد 

كر، أصؾفا قبؾ اإلطالل اْذتؽر، ثؿ صارت إْذدكر، وهذه مستعؿؾة  َكر اْفَتَعَؾ مـ الذِّ إًذا فقزن اد 

كر، يعـل إْذَدكر فقفا إبدا كر فقفا إطالٓن التاء يف اْفَتَعَؾ يف الؾغة، ثؿ صارت إد  ل واحد، وإد 

 اكؼؾبت إلك دال، والذال يف إذتؽر اكؼؾبت إلك دال، ففذا كؾف إبدال.

أيًضا مـ اإلبدال إبدال الـقن الساكـة إذا وقعت قبؾ الباء، الذي ُيسؿك يف التجقيد الؼؾب، 

يف الؾغة أقؾَب لُقؼال: أقؾَب وُيسؿقف بعضفؿ اإلقالب، وتسؿقتف إقالًبا خطل لغقي، ٕكف لقس 

ُيؼؾب إقالًبا، وإكؿا الذي يف الؾغة َقؾَب يؼؾب قؾًبا، ففذا مـ أخطاء بعض أهؾ التجقيد 
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ـْ بعد( تؼقل: مـبعد، 
الؿتلخريـ، فالـقن إذا سؽـت وبعدها باء فنهنا ُتؼؾب مقًؿا، كؼقلفؿ: )مِ

ـْ بعدك، مؿبعدك، وتؼقل: إْن باع زيٌد أبِقع، فتؼؾب وتؼق ل: إم باَع زيٌد أبقع. وكحق: )مِـْبِر( م

 ُيؼال: فقف: )مِؿرب( ما ُتـطؼ الـقن بالؼؾب.

ومـ اإلبدال قؾب بعض الحروف يف الؾفجات الؼؾقؾة كالؽسؽسة قال الُؿَصـِّػ: )

 (.والؽشؽشة يف كاف الؿمكث وكالؽعجعجة كالؾفؿ اقبؾ طؿؾج

حرف إلك حرف آخر، فؿـ هذه بعض الؾفجات العربقة الؼديؿة الؼؾقؾة جاء فقفا قْؾب 

الؾفجات الؼؾقؾة ما ُيسؿك بالؽسؽسة وهل خاصٌة بؽاف الؿمكث الؿقققف طؾقفا، كؼقلؽ 

 لألكثك: السالم طؾقؽ، أو ما اسُؿؽ، أو مـ أبقك، وكحق ذلؽ.

والؿراد بالؽسؽسة إما قؾُب كاف الؿمكث الؿقققف طؾقفا سقـًا، فُقؼال: السالم طؾقس، أو 

الؿقققف طؾقفا سقـًا فُقؼال: السالم طؾقؽس، أو قؾب كاف الؿمكث  إتباع كاف الؿمكث

 الؿقققف طؾقفا بقـ الؽاف والسقـ، فُقؼال: السالم طؾقتس.

وأما الؽشؽشة ففل أيًضا خاصٌة بؽاف الؿمكث الؿقققف طؾقفا، وفقفا إوجف الثالثة 

اف شقـًا فُقؼال: السالم السابؼة، إما قْؾُب الؽاف شقـًا فُقؼال: السالم طؾقش، أو إتباع الؽ

طؾقؽش، أو قؾبفا بقـ الؽاف والشقـ فُقؼال: السالم طؾقش، ففذه لفجات قديؿة حدث فقفا 

 مثؾ هذا الؼؾب، وهذه الؾفجات العربقة الؼديؿة ُيـتابف فقفا إلك أمريـ:

إول: أهنا لقست بػصاحة كالم جؿفقر العرب، وإكؿا هل ُلغقات قؾقؾة خاصٌة ببعض 

ٕمر الثاين: أكف ٓ يجقز أن ُتعامؾ كؿعامؾة كالم جؿفقر العرب يعـل ما ُتجاز كؿا العرب، وا

ُيجاز بؼقة كالم العرب، وإكؿا ُيؼال: هذه قؾقؾة، فقجب أن تؽقن قؾقؾة، وٓ ُتجاز بنصالق لؽؾ 

العرب، وإكؿا ُتجاز قؾقاًل، أو ُتجاز لؿـ كان يتؽؾؿ أهؾف هبذه الؾفجة، أو لؿـ كان أسالفف 

ؿقن هبذه الؾفجة، لؽـ ٓ يجقز أن ُيؼال: أهنا جائزة جقاًزا ُمطؾًؼا، كؿا يجقز كالم يتؽؾ

 جؿفقر العرب.



 
176 

 

 . د سليمان العيونيأ

ومـ هذه الؾفجات الؼديؿة ما ُيسؿك بالجعجعة وهل قْؾُب القاء جقًؿا، كؼقلفؿ يف طؾٍل: 

 طؾٍج، وكؼقلفؿ يف طؿؾل طؿؾِج.

ْرف الصغقر.  ففذا ما تقسر شرحف يف هذا الؽتاب الص 

آخره كؼقل: الؾفؿ اقبؾ أطؿالـا، واجعؾفا خالصًة لقجفؽ، واكػعـا هبا يف الدكقا وأخرة، ويف 

 الؾفؿ طؾؿـا ما يـػعـا، واكػعـا بؿا طؾؿتـا وزدكا ِطؾًؿا، إكؽ طؾك كؾ شلء قدير.

 

 


